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een stem 
uit 2050?

Ik ben Javed Masood en ik woon in Karachi, Pakistan. Mijn huis 
heb ik gemaakt met Mohammed en Jusuf, mijn zoons. Vorig jaar 
vonden we een kapotte zeecontainer in de haven. We hebben er een 
raam in gemaakt. Jusuf is lasser in de haven. 
 Ik ben nu 45 en dus aan de oude kant. Ik ben in 2005 geboren in 
Bangladesh bij Dacca. Toen ik 10 was, is onze hut ingestort tijdens 
een overstroming. Mijn zus Sundus en ik hebben een week gezocht 
naar onze ouders, broers en zussen. We vonden alleen de lichamen 
van twee oudere broers en drie jongere zussen. We werden opgevan-
gen door de helpers van brac1, die ons naar een kamp aan de grens 
van India brachten. Sundus heb ik daar aan een man gegeven die 
een naaimachine had en, dacht ik, wel voor haar zou kunnen zor-
gen.
 Het kamp werd elk jaar voller. Eten haalden we door in te bre-
ken in de voedselopslagruimte. Op de rijstzakken stonden twaalf 
sterretjes in een blauw rondje. Van wie het was weet ik niet en het 
doet er ook niet toe. Ik kon aan de politie ontkomen door naar India 
te vluchten. Daar heb ik allerlei baantjes gevonden. Mijn eerste 
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vrouw was Jamilla. Allah heeft haar tot Zich teruggenomen toen 
ze ons eerste kind baarde. Ik heb beiden moeten begraven. 
 Als vluchteling uit Bangladesh moest ik knokken om in leven te 
blijven. Islamieten in Oost-India leidden geen best bestaan. Tijdens 
de rellen van 2021 ben ik gevlucht voor de Hindoes. Ik heb toen op 
een schip gewerkt en ben in Karachi aan wal gegaan. Daar heb ik 
mijn tweede bruid gevonden. Mosa was door haar familie versto-
ten na een ruzie met haar vader. Ze werkte als serveerster in een 
haven-eethuis. Ze had gelukkig geen aids. We hebben drie kinderen; 
behalve Jusuf en Mohammed ook Salomeh, maar die is vertrok-
ken naar Gwadar, aan de kust bij Iran. Onze andere kinderen zijn 
overleden. Het waren er vier. Mijn zoon Jusuf heeft er nu zelf al drie. 
Grootvader zijn is leuk maar ik weet niet of de jongste het haalt. 
 De oorlog over Kashmir tegen India heeft mijn nieuwe vaderland 
in de afgrond gestort. De regering dacht de slepende burgeroorlog tus-
sen Salafisten, Sindis, Baluchis en Pathanen te stoppen door iedereen 
te verenigen tegen India en vóór de bevrijding van Kashmir. Maar 
India is te sterk en de heren in Islamabad durfden hun kernwapens 
niet te gebruiken. Bang als ze waren voor die van New Delhi! 
 Ik had toen ook nog mijn derde zoon Ahmed, maar die is door 
de Indiërs gedood. Benazir, zijn vrouw, en mijn drie kleinkinderen 
wonen bij mij; mijn andere zoon Mohammed is als verstekeling 
met een schip naar Europa gegaan. Ik heb niets meer van hem ge-
hoord. Is hij dood? Hij zal ons toch niet vergeten zijn? Hij had wel 
aids. Allah hebbe zijn ziel. 
 Ik ben blij nog wat te verdienen als meubelmaker hier in de 
haven. De kleinkinderen zijn handig met touwvlechten voor de 
stoelen. School is niet zo belangrijk. Ze zijn vroom en leren uit de 
Koran; dat is genoeg. Mijn vrouw Mosa helpt voor hen te zorgen.
 Ik luister elke avond naar de radio. Wat die Amerikanen doen, 
dat is nog veel corrupter dan onze regering. Ruzie met de Russen 
om de olie in het poolgebied kan me niets schelen. Laat ze elkaar 
maar afmaken, daar in het Noorden.
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 Die Yunus Zahedi is mijn man. Als ik jong was, zou ik bij zijn 
militie gaan. Je moet halen wat je niet krijgen kunt. Amerikanen, 
Europeanen, Chinezen, Indiërs: ze doen het allemaal. Waarom 
wij niet? Wij hebben Allah. Pakistan telt 350 miljoen mensen. 
Waarom moeten rijke Westerlingen, Chinezen of Indiërs alles voor 
zichzelf houden? Er zal één groot Kalifaat komen, zegt Yunus, dan 
krijgen we eindelijk wat ons toekomt. Ik zal het niet meer meema-
ken. Ik hoop dat mijn kleinzoons straks bij zijn militie hier gaan. 
Vooral Abu heeft pit; kijk naar zijn felle ogen. Kan wel comman-
dant worden. Ons recht halen! Wat heb je anders om ’s ochtends 
voor op te staan?
 Vorige week liep daar verderop een enorm Chinees vliegkampschip 
binnen, zo groot als een stad! Er gingen wel honderd vrachtauto’s met 
kisten en dozen naartoe; ik weet niet wát allemaal. De bemanning 
kwam er niet af. We hebben niemand hier gezien. Na twee dagen 
vertrok het weer, richting Afrika zeiden ze hier op de kade. 
 Er is hier nu weer even niets te krijgen. Mijn buurman heeft een 
motorfiets maar er is geen benzine en olie. Kan mij weinig schelen, 
als er maar rijst of meel is. Benzine en zo, dat heb ik niet nodig. Ik 
doe alles in mijn werkplaats met de hand; ik loop met mijn karretje 
en mijn klanten komen met alles wat rijden kan. We vergaan hier 
van de roet en de stank. Dat je de zon niet kunt zien is tot daaraan 
toe. Ik word steeds misselijk, halverwege de dag, en alles hier wordt 
vuilzwart: kleren, tafel, bed. Ik denk dat veel kinderen er niet goed 
tegen kunnen. 
 In Bangladesh waren we net zo arm als ik nu ben, maar de 
ochtenden waren mooi. Je kon lekker ademhalen. 
 Ik kook ’s ochtends het water voor de hele dag op het hout en afval 
dat je hier kunt vinden. Door de meubelreparaties heb ik altijd wel 
wat hout over en de schepen laten dozen en kratten achter. Als je vroeg 
opstaat en een trekkarretje hebt, ben je de anderen een slag voor.
 Wat moeten mijn kleinkinderen straks? India en China bouwen 
samen een station in de ruimte. Ze zeggen: omdat Amerika dat al 
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heeft, en omdat er heel ver weg metalen zijn te vinden. Geen goud, 
maar iets dat ze voor een soort batterijen nodig hebben. Ik heb 
geen elektriciteit dus het doet er niet toe. Maar die raketten kosten 
vast bergen geld. Waarom zoeken ze het zo ver weg? Ondertussen 
gaat alles hier naar de knoppen. Straks maken ze nog oorlog om die 
ruimte. Nou, liever daar dan hier. Maar toch klopt het niet. Islam 
is vrede. Als iedereen gewoon zijn werk deed en voor zijn kinderen 
zorgde, hadden we die toestanden niet.
 Het draait allemaal om geld. Toen Israël Iran aanviel, zeiden ze 
dat het tegen kernwapens was. Die hebben de joden toch ook zelf ? 
Het was ze natuurlijk te doen om de olie. Raar dat zo’n groot land 
zich niet beter kan verdedigen. Maar Israël heeft zijn grote broer 
Amerika.
 De sjiieten van Iran en wat vroeger Zuid-Irak was maken wel de 
dienst uit ten oosten van ons land. Ze hebben nu ook die sjeikdoms 
van de Perzische Golf erbij, en het oliegeld stroomt natuurlijk bin-
nen, maar ze denken alleen aan zichzelf. Schande eigenlijk, dat we 
als moslims niet één vuist weten te maken. 
 Kijk, deze plaat heb ik nog van Ahmed gekregen toen hij naar 
Kashmir vertrok. ‘Allah, toon mij het rechte pad.’ Zo mooi kal-
ligrafisch schrijven ze nergens. Ik kan niet lezen maar je ziet zó dat 
dit Zijn woorden zijn. In plaats van die vraag aan Allah te stellen 
en in de stilte van de nacht rustig naar Zijn antwoord te luisteren, 
geeft ieder voor zichzelf liever snel een verkeerd antwoord, en gaat 
verder zijn eigen, kromme gang.
 
 
 
 



1. 
inleiding: 
de negen plagen 
van onze tijd 
verontrustende 
trends 2011-2050

slecht vooruitkijken, onwil om op te treden als het nog makkelijk en doel-

treffend is, onhelder denken, verwarde adviezen tot de nood zich aandient, 

tot zelfbehoud luid op de gong slaat, kenmerken de eindeloze herhaling van 

de geschiedenis.

Winston S. Churchill (1874-1965)1
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Toekomstonderzoek is als rijden in dichte mist. Wat je 
nadert is moeilijk te ontwaren, maar je moet voort; de 

tijd rolt door. Je kunt niet uitstappen. Je hebt de keus tussen 
goed uitkijken, luisteren, snel nadenken en bijsturen, of blinde-
lings doorrijden. Er moeten keuzes worden gemaakt, naar links, 
naar het midden of naar rechts, om ongelukken te voorkomen. 
Je hoopt de volgende bestemming te bereiken, maar misschien 
eindig je in de sloot of tegen een boom. 
 Wie in de mist rijdt, denkt te kunnen vertrouwen op ervaring 
en meent een beeld van de weg vóór hem te hebben. Maar de weg 
naar de toekomst is niet eerder gereden en ziet er heel anders uit 
dan wat achter ons ligt.
 Van dit boek zult u niet erg vrolijk worden. Er worden negen 
langetermijnontwikkelingen bekeken en gecombineerd. Vraag-
stukken als de klimaatcrisis, de snelle groei van de wereldbevol-
king, de groeiende honger in arme landen, de eindigheid van 
fossiele brandstoffen, de concurrentie om metalen en mineralen, 
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de hoge frequentie van burgeroorlogen en de verspreiding van 
wapens worden meestal afzonderlijk beschouwd. Een overzicht 
van wisselwerkingen ontbreekt vaak maar is juist het belangrijkst. 
Pas als we begrijpen wat er kan gebeuren, kunnen we goede op-
lossingen bedenken. 
 Het centrale idee van dit boek is: negatieve ontwikkelingen 
versterken elkaar en hebben daarom gevolgen die ernstiger kun-
nen zijn dan vaak wordt gedacht. Zo verergert de bevolkingsgroei 
honger, armoede en opwarming van het klimaat, en worden veel 
slecht bestuurde landen nog instabieler dan ze al zijn. Daardoor 
neemt het risico van politiek geweld toe en zal de kwetsbaarheid 
van veel staten voor pandemieën groter worden. Slecht bestuur-
de landen staan voor schier onoplosbare problemen. Maar ook 
vrije, democratische staten komen voor zwaardere beproevingen 
dan ooit te staan. 
 Het is nodig onder ogen te zien dat de 21e eeuw mogelijk 
rampzalige wisselwerkingen te zien zal geven die honderden 
miljoenen mensen keihard zullen treffen. Overal heerst nog het 
vertrouwen in vooruitgang door wetenschap en technologie, 
maar is dat gerechtvaardigd? 
 Het is verstandig ons niet rijk te rekenen met technologische 
luchtspiegelingen. We horen het te verwachten leed te beperken 
met praktische oplossingen die nu al voorhanden zijn. Goed be-
leid begint met realistische ontleding van wat er waarschijnlijk 
gaat gebeuren als we géén doeltreffende maatregelen nemen. 
 In de politiek komt veel wensdenken voor: de problemen zul-
len wel meevallen, onplezierige maatregelen kunnen worden uit-
gesteld. Misschien worden we gered door nieuwe ontwikkelin-
gen: laten we rekenen op technologische vooruitgang die nieuwe 
oplossingen kan brengen, denkt men gemakkelijk. Maar is het 
wel verantwoord om zo optimistisch te zijn? Optimisme en pes-
simisme zijn eigenlijk vooroordelen; een roze of een zwarte bril. 
Wat nodig is, is een heldere, klinische bril. 
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 In dit boek wordt getracht optimisme en pessimisme te ver-
mijden en klinisch naar de werkelijkheid te kijken, of die nu veel 
of weinig reden tot vreugde geeft, en oplossingen aan te geven 
waar dat kan.

1. De wereldbevolking groeit gestaag van 6,9 miljard mensen nu 
naar 9,2 miljard in 2050 en tot circa 10 miljard in de tweede 
helft van deze eeuw. De bevolkingsomvang van de meeste ont-
wikkelde landen blijft gelijk of krimpt, en juist de bevolking 
in de armste en slechtst geregeerde landen breidt zich snel uit. 
De helft van de wereldbevolking is nu jonger dan 25 jaar. Kan 
er nog 40 procent van de huidige mondiale bevolkingsom-
vang bij in een wereld die al veel meer consumeert dan goed 
is voor natuur en milieu?

 
2. Het aantal zeer armen dat honger lijdt, groeit. In het jaar 2000 

werd in de Millenniumverklaring plechtig door alle regerings-
leiders beloofd dat het aantal hongerlijders binnen vijftien  jaar 
met de helft zou verminderen. Maar het aantal hongerenden 
is ondertussen gestegen tot bijna een miljard; dat is één op de 
zeven mensen. Het zou nog erger kunnen worden. Het gevolg 
van honger is extreem hoge kindersterfte en grote politieke 
instabiliteit, die ook de rijke landen zal raken.

 
3. Ernstige ziekten en plagen, ook nieuwe, bedreigen de gezond-

heid en het geluk van honderden miljoenen mensen. Oude 
ziekten als malaria en tbc, nieuwe als hiv/aids, en zeldzame 
maar gevaarlijke nieuwe ziekten vragen om waakzaamheid. 
Een groot deel is te voorkomen door beter gezondheidsbe-
leid. Er is een versterking van de Wereldgezondheidsorgani-
satie nodig. Wacht de wereld een golf van nare verrassingen, 
zoals snel verspreidende oude of nieuwe ziektekiemen?
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4. Jaarlijks komen minstens 500 000 mensen om door geweld 
met ‘kleine wapens’: handvuurwapens, kleine antipersoons-
mijnen, antitankgeschut, mortieren en dergelijke. Er is ook 
de dreiging van massavernietiging met kernwapens, gifgas of 
biologische wapens. Neemt het risico op (burger)oorlogen en 
terrorisme toe?

5. Velen zijn bezorgd om klimaatverandering en achteruitgang 
van de natuur. Nemen de risico’s toe door onherstelbare scha-
de, die de klimaatverandering versnelt, en hoe werkt dat in op 
de andere trends? Het broeikaseffect, door te hoog verbruik 
van fossiele energie per persoon, kan een crisisspiraal worden. 
Honderden miljoenen mensen in rivierdelta’s en lage eilanden 
zullen zich moeten aanpassen, verhuizen, of verdrinken. An-
dere gebieden worden veel te droog. Bevolkingsgroepen zien 
hun vee wegkwijnen of hun voedselgewassen verschrompelen. 
Onderlinge conflicten nemen toe en het aantal vluchtelingen 
groeit enorm. Natuurrampen worden omvangrijker.

 
6. De economie wordt geleid door de belangen van sterke en 

slimme mensen, nationaal en mondiaal. Blijven de massa’s die 
aan het kortste eind trekken nog lang stil? Er zijn honderden 
miljoenen jonge mannen in de wereld die door werkloosheid 
en slechte opvoeding en opleiding niets nuttigs omhanden 
hebben, maar wel snel aan wapens kunnen komen. Laten zij 
zich mobiliseren voor gewelddadigheid en oude of nieuwe 
vormen van politiek extremisme dat zich tegen de welvarende 
wereld keert? Of trekken zij als migranten naar het Westen, 
dat geneigd zal zijn de grenzen steeds zwaarder te bewaken?

 
7. Iedereen praat over nieuwe energiebronnen, elektrische auto’s 

en spaarlampen. Maar die brengen vooralsnog geen echte ver-
mindering van de sterk toenemende consumptie van olie, gas 
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en steenkolen. Fossiele brandstoffen worden schaars en duur. 
Regeringen schermen met beloften van grote maatregelen en 
nieuwe energiebronnen op termijn, maar voorlopig helpen 
die niet veel. Alleen een forse vermindering van het verbruik 
van fossiele energie per persoon in de rijke en snelgroeiende 
landen zet echt zoden aan de dijk. Is men wel bereid dat offer 
te brengen?

8. Ruim twee derde van het aantal staten in de wereld is geen de-
mocratie. In een aantal landen groeit een dictatoriale schijn-
democratie. Veel arme landen en staten die olie, gas, edele 
metalen en andere grondstoffen exporteren, worden slecht 
bestuurd door leiders die zich grof verrijken ten koste van 
hun bevolking. Vele leiders verjagen, vervolgen en vermoor-
den hun niet-welgezinde groepen. Slecht bestuurde landen 
zijn infectiehaarden van criminaliteit in de wereldrechtsorde. 
Maar ook democratieën zijn bestuurlijk niet opgewassen te-
gen de eisen van de tijd; zij stellen noodzakelijk beleid uit 
door zwak leiderschap en angst voor het consumentisme (het 
streven steeds meer te consumeren) van veel kiezers.

  
9. Internationale organisaties als de Verenigde Naties en de Eu-

ropese Unie blijken maar niet tot hervormingen te komen die 
hen tot een sterke bestuurslaag boven staten kunnen maken. 
Loopt de wereld door zwak bestuur kansen mis om gevaar-
lijke ontwikkelingen tijdig te keren? Of zijn er kansen om bij-
voorbeeld de Europese Unie flink te versterken?

 
De wisselwerkingen tussen bevolkingsgroei, consumptie, ener-
gie, voedsel, honger, ziekten en plagen, klimaat, politieke in-
stabiliteit, burgeroorlogen en slecht bestuur zijn aangegeven in 
figuur 1.1.
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In de hoofdstukken 3 t/m 11 worden de wisselwerkingen geana-
lyseerd. Aan het slot gaan we in op de wijze waarop oplossin-
gen op uiteenlopende terreinen elkaar over en weer versterken 
(hoofdstuk 14).
 
Uit een analyse van deze vraagstukken rijst de conclusie dat veel 
van het huidige beleid weinig zoden aan de dijk zet en kiezers en 
media worden bedot omdat slappe of verkeerde maatregelen een 
tijdlang de illusie wekken dat de problemen worden aangepakt.
 Een voorbeeld is de elektrische auto. Die stoot geen koolzuur-
gas uit op de weg. Maar de uitstoot bij de centrales die de extra 
elektriciteit moeten opwekken groeit fors. Een tweede voorbeeld 
is het telen van maïs voor biodiesel. Dat neemt landbouwgrond 
in beslag en heeft per saldo weinig energierendement. Een derde 
voorbeeld is voedselhulp. Die is dringend voor wie honger lijdt, 
maar pakt de oorzaken niet aan. De landbouw in arme landen 
dient verbeterd te worden, en daarmee de inkomens van de arm-
sten, zodat zij zelf hun voedsel kunnen kopen. Tegelijk moeten 
er minder kinderen worden geboren die daarna verwaarloosd 
worden, door voorbehoedsmiddelen te gebruiken. Veel pasge-
borenen sterven door honger en ziekte. 
 Ondoelmatige en schijnoplossingen van ernstige problemen 
worden lang niet altijd kritisch door de media bekeken. Amuse-
ment en vluchtig nieuws scoren beter dan onafhankelijke onder-
zoeksjournalistiek.
 Heel ander, veel krachtiger beleid is nodig om verergering van 
verkeerde mondiale tendensen werkelijk te keren. Dat vraagt een 
andere manier van denken, werken, consumeren en besturen. 
Kan dat? Of racen honderden miljoenen mensen de komende 
decennia een ravijn in? 
 De sleutel ligt in een eenvoudige politieke filosofie die niet 
met onjuiste dogma’s begint maar praktisch van aard is en re-
sultaatgericht. Zij moet aanvaardbaar zijn voor diverse geloven 
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Figuur 1.1: Plagen die elkaar versterken 
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en culturen. Het gaat uiteindelijk om dagelijks menselijk geluk 
en het beperken van veel onnodig lijden. Veel regels en dogma’s 
waar mensen heilig in geloven pakken helemaal niet goed uit en 
moeten dus worden herzien om tijdig bij te sturen.
 Negen plagen tegelijk biedt een overzicht van mondiale ont-
wikkelingen en hun wisselwerkingen. Ik heb het geschreven 
omdat deze vraagstukken mij bezighouden. Het is geen weten-
schappelijk boek. Het vat de vraagstukken samen in korte hoofd-
stukken en verwijst naar diverse wetenschappelijke studies. Het 
tracht een overzicht te geven van wat nodig en mogelijk is om tot 
verandering te komen. Ik heb geprobeerd de vele internationale 
studies op deze gebieden toegankelijk te maken voor een breed 
geïnteresseerd publiek en tevens voor gebruik in actueel hoger 
onderwijs dat gericht is op wereldoriëntatie.
 Wie deze internationale trends bestudeert, ziet snel hoe on-
zeker de toekomst is en beseft de beperkingen van een ‘voorstu-
die’ van die toekomst. Een dergelijk onderzoek is ook nooit af. 
Bij het schrijven heb ik mij twee beperkingen opgelegd die ook 
de inhoud van het boek beperken. De plaag van de groeiende 
internationale criminaliteit komt bij diverse vraagstukken aan 
de orde maar is niet stelselmatig als één plaag behandeld. Eigen-
lijk is het de tiende plaag. Kleine en grote netwerken houden 
zich bezig met trafficking in drugs en wapens, mensenhandel, 
witwassen van geld, terrorisme en andere vormen van ernstige 
grensoverschrijdende misdrijven. Dat is een apart onderwerp 
dat inmiddels ook in kaart is gebracht in een aantal studies.2 
 Een tweede beperking is, dat wordt uitgegaan van de thans 
bestaande, bewezen en economisch toepasbare technologie. In-
dien de optimistische veronderstelling wordt gehanteerd dat het 
wereldenergievraagstuk tegen lage kosten kan worden opgelost, 
zouden vraagstukken als honger, armoede, voedselproductie en 
zoetwatertekort gemakkelijker oplosbaar worden. Alles draait 
uiteindelijk om goedkope energie. Maar ondanks veelbelovende 
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projecten is dat nog geen realiteit. Ik lees al 45 jaar dat we aan de 
vooravond staan van een grote doorbraak naar kernfusie. Daar 
staan we nog steeds… Energie is er in het heelal in overvloed. Maar 
hoe haar economisch en milieukundig hier op aarde zo in te zet-
ten dat de besproken trends van de lange termijn makkelijk op-
losbaar zijn, is voorwerp van fraaie luchtkastelen. Ik heb getracht 
technologische hoogmoed te vermijden en nuchter te blijven.
 In dit boek wordt geprobeerd veel gebieden in hun onderlinge 
wisselwerking te behandelen. Daardoor past het boek niet in de 
gebruikelijke categorieën. Het is gebaseerd op wetenschappelijke 
rapporten, maar bevat ook opiniërende conclusies van de schrij-
ver die (nog) niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd 
zijn. Maar dat maakt het nog geen fictie, al zal de lezer soms heel 
andere oordelen willen vellen. Het boek is beleidsanalytisch en 
uitleggend, maar daarmee nog geen educatief werk. Daar is het 
weer niet afstandelijk genoeg voor, al is het naar ik hoop niet 
ongeschikt als opiniërende studie die het neutraal-zakelijke deel 
van bachelor- en hoger beroepsonderwijs in internationale ont-
wikkelingen kan aanvullen. 
 Het is geschreven in de hoop dat diverse lezers er iets van hun 
gading in vinden. Er is dus niet één bepaalde doelgroep voor 
het boek. Het motief om het te schrijven was eenvoudig mijn 
eigen wens om veel verschillende onderwerpen in samenhang 
te overdenken en waar mogelijk tot duidelijke gevolgtrekkingen 
te komen, of vast te stellen wat nog allemaal onzeker is en na-
dere studie vraagt. Kritiek wordt dus zeer op prijs gesteld. De 
lezer kan die richten aan j.voorhoeve@sen-foundation.org. Op 
die site treft u ook de zeven bijlagen aan waar in dit boek naar 
wordt verwezen. Daar kunt u ook de kaarten van dit boek in 
kleur raadplegen.
 

Joris Voorhoeve
Maart 2011



 
 



2. 
mondiale 
ethiek
 

wat ons beweegt (…) is niet dat de wereld niet helemaal rechtvaardig is – wat 

weinigen verwachten – maar dat er duidelijk te herstellen onrechtvaardig-

heden om ons heen zijn, die we willen opheffen.

Amartya Sen (1933)1
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Stel je de wereld voor als een dorp met honderd inwoners. Het 
dorp zou uit sterk verschillende families bestaan. De meeste 

dorpelingen zouden Aziaten zijn, velen Afrikaans of Latijns-Ame-
rikaans, en niet meer dan dertien zouden er westerling zijn.
 Elke familie in dit werelddorp spreekt eigen talen en bidt in an-
dere tempeltjes. Een handjevol mensen heeft vrijwel alles in eigen-
dom en is goed opgeleid. De meeste dorpelingen, ook de kinderen, 
doen zwaar werk, sommigen in slavernij. De paar rijken hebben 
een goede kans tachtig of negentig jaar te worden; de meesten ster-
ven jong of op middelbare leeftijd. 
 Er is geen dorpsbestuur en de mensen gaan hun eigen gang. Er 
wordt geen belasting voor dorpsvoorzieningen geheven. Er is geen 
school, geen riolering en geen politie. De paar rijken zitten te lezen 
of te computeren, of zijn aan het recreëren. Zij laten hun rust niet 
verstoren. Buiten is er geschreeuw van dorpelingen die vechten, 
maar dat is er elke dag. Er zijn een stuk of vijftien dorpelingen die 
dagelijks honger lijden en veel baby’s sterven door vuil drinkwater.
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 Een enkel dorpslid vindt dat het dorp op orde moet wor-
den gebracht, maar de man in een blauw pak, die in het hutje 
zit waar verenigde dorpelingen op staat, heeft geen greep 
op het dorp. Alle dorpelingen komen elkaar voortdurend tegen, 
kopen en verkopen handelswaar, maar draaien snel hun rug naar 
elkaar.
 Toch heeft het dorp een wetboek. Daarin staat dat er mensen-
rechten zijn en kinderrechten. Agressie en geweld zijn plechtig 
verboden. Niemand handhaaft de wet, behalve enkele rijke fa-
milies, maar die doen dat alleen binnenshuis. Er is ook op papier 
gezet dat iedere dorpeling recht heeft op voedsel, water, zieken-
zorg en onderwijs. Het staat in de Millenniumverklaring van de 
dorpsoudsten. Maar het gebeurt niet.
 Is er niets aan deze misère te doen? Kunnen de inwoners er 
geen vrolijker dorp van maken, waar ieder zijn rechten geniet en 
tot zijn recht komt?
 
wereldburgerschap
Wie het over een ‘global village’ heeft, of  ‘de wereldgemeenschap’, 
heeft een te rooskleurig beeld van de mensheid. Onze in staten 
verdeelde wereld kent vele talen, levensbeschouwingen en cultu-
ren. Onderlinge beïnvloeding door economische afhankelijkheid 
en elektronische communicatie heeft er nog geen gemeenschap 
van gemaakt. Concurrentie om macht en bestaansbronnen over-
heerst hoopvolle aanzetten tot samenwerking. Wie niet door ide-
alistisch wensdenken wordt geleid maar naar de feitelijke gang van 
zaken kijkt, stelt vast dat de macht en de belangen van zowel de 
grote als veel kleinere spelers de dagelijkse mondiale processen 
beheersen. Overwegingen van recht en rechtvaardigheid hebben 
hier (nog) geen grote invloed op.
 Om vast te stellen wat het beste beleid zou zijn om een aantal 
mondiale vraagstukken aan te pakken, is deze constatering niet 
voldoende. Men moet ook vaststellen aan de hand van welke 
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uitgangspunten oplossingen zouden kunnen worden gezocht. 
Eigenmacht, eigenbelang, eigen geloof en eigen rechtsopvatting 
zijn niet toereikend om de verschillende vraagstukken goed te 
analyseren en oplossingen te vinden die conflicten op een recht-
vaardige manier kunnen oplossen.
 Hoe zal de toekomst eruitzien? Dat hangt niet alleen af van 
machtsstrijd, maar ook van de opvattingen van mensen. Dus van 
de visie waarmee wij de wereld tegemoet treden. Die visie bepaalt 
immers hoe wij handelen en de toekomst mede vormgeven. 
 Bedreigingen van de toekomst, die in dit boek aan de orde 
zijn, kunnen niet alleen worden bedwongen door overheidshan-
delen. Zij vragen grote inzet van burgers zelf en van hun orga-
nisaties. Regeringen, internationale instellingen en maatschap-
pelijke organisaties kunnen pas krachtig optreden als burgers 
dat ook van hen eisen. Hoewel ‘wereldburgerschap’ vaak wordt 
geassocieerd met de kosmopolitische, reizende, rijke elite of 
intellectuelen, die zich niet meer zo verbonden zouden voelen 
met het eigen land, gaat het om iets heel anders: verbondenheid 
van mensen, niet alleen met de directe omgeving, maar ook el-
ders op de aarde.2 Het verbruik van energie, goederen, voedsel 
en water van mensen in rijke landen heeft direct gevolgen voor 
veel mensen in arme streken. En niet alleen nu, maar vooral voor 
toekomstige generaties. Betrokkenheid bij de wereld, de natuur 
en andere mensen en culturen, en je gedrag aanpassen omdat je 
weet dat dit van invloed is op anderen dichtbij en ver weg is een 
vorm van ‘wereldburgerschap’.3 
 Wie in Nederland woont, moet zich aan de Nederlandse wet-
ten houden, heeft rechten maar ook plichten. Een burger van de 
wereld moet zich ten eerste aan de nationale wet houden, maar 
heeft ook bepaalde rechten die voor iedereen in de wereld gel-
den: de mensenrechten.4 De ethische plicht die een burger op 
internationaal niveau heeft, is het helpen beschermen van men-
senrechten van anderen. Er zijn sociaal-economische rechten 
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(zoals recht op voedsel en water), politiek-burgerlijke rechten 
(iedereen heeft bijvoorbeeld het recht om zijn mening te geven), 
en groepsrechten (een groep met een bepaalde identiteit, etnici-
teit of geloof heeft bestaansrecht). De naleving van deze rechten 
is ongelijk en oneerlijk verdeeld in de wereld. Wie zo gelukkig 
is deze rechten volop te genieten, heeft de mooie taak te helpen 
zorgen dat anderen eveneens wat gelukkiger kunnen worden.
 Mensenrechten zijn nauwelijks buiten statelijke rechtsordes 
af te dwingen, behalve in een aantal Europese landen die onder 
de bovenstatelijke rechtsmacht van het Hof in Straatsburg val-
len. Er is geen wereldstaat met een wereldregering, en geen we-
reldrechtsstelsel dat mensenrechten overal garandeert. Het me-
rendeel van de wereldbevolking woont in slecht functionerende 
en arme staten, waar nog weinig van die rechten terechtkomt. 
Rechten zijn pas concreet te genieten als er staten en krachtige 
instellingen zijn die deze handhaven. 
 De gedachte van een wereldburgerschap vraagt om een in-
ternationale uitbreiding van de bekende ethische vragen: wat is 
sociale rechtvaardigheid? Wat is de medeverantwoordelijkheid 
van elk mens? De uitbreiding loopt in deze vragen van de staat 
naar de ‘wereldgemeenschap’. Zijn wij allen onze broeders hoe-
der, en tot hoever reikt die broederschap? Tot in de woestijn en 
oerwouden van Afrika, en de krottenwijken van Azië en Latijns-
Amerika? Reikt de medeverantwoordelijkheid ook tot andere 
wezens dan de mens, dus het rijk van dieren en planten?
 
zeven stellingen
Daarom eerst een poging tot mondiale ethiek: de kunst en kun-
de van wereldwijd verantwoord handelen. Ik ga daarbij uit van 
een aantal stellingen.
 1. Ieder behoort zich erom te bekommeren dat de grondslagen 
van het bestaan, de natuur, het biologisch leven en het klimaat, 
niet door collectief handelen zó ernstig verstoord worden dat de 
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menselijke soort zichzelf en de wezens om hem heen bedreigt. Ik 
noem dit voor het gemak maar het voortlevingsprincipe. Dit is de 
langetermijnvariant van de grondslag van de ethiek: mensen horen 
zich zó te gedragen dat het samenleven in harmonie met de omge-
ving optimaal is. Dit houdt onder meer in dat vermijdbare oorza-
ken van ongelukkig-zijn zo goed mogelijk worden bestreden. Dat 
zou voor alle geloven, ideologieën en culturen moeten gelden.
 2. Als het nog onzeker is of een bepaalde verstoring van de 
leefomgeving (natuur, klimaat, of bestuurlijke instellingen) het 
leven ernstig bedreigt, is het verstandig die mogelijke verstorin-
gen uit voorzorg te voorkomen en te beperken, waar de (materi-
ele en immateriële) baten van de vermindering van deze risico’s 
opwegen tegen de kosten van de voorzorgsmaatregelen. Dit pre-
ventieprincipe is verwant aan het voortlevingsprincipe.
 3. Alle mensen hebben er recht op niet door anderen in hun 
bestaansveiligheid te worden bedreigd. Zij behoren hun belang-
rijkste dagelijkse levensbehoeften te kunnen vervullen. Acht pri-
maire behoeften zijn a) niet bedreigd worden door acuut gevaar, 
b) voldoende zuiver drinkwater, c) voldoende gezond voedsel,  
d) basisgezondheidszorg, e) beschuttende kleding, f ) basisbe-
huizing, g) zorg voor nageslacht en h) primair onderwijs. Ik 
noem dit: gelijke fysieke basisbestaansrechten voor ieder. Bij 
sommige van deze rechten zijn kwalificaties nodig (tot hoever 
reikt dit recht?) maar die laat ik kortheidshalve achterwege.5 
Deze focus op gelijke basisbestaansrechten is beperkter dan vol-
ledige gelijkberechtiging en gelijke kansen voor alle individuen 
en alle rechten van de mens op de hele wereld. (Er zijn ongeveer 
100 rechten van de mens in verdragen opgenomen). Voorts be-
tekenen gelijke basis-bestaansrechten nog geen gelijkvormigheid 
en gelijke resultaten, want elk individu is weer anders.
 4. Het is mogelijk in de basisbehoeften van alle mensen te voor-
zien door een optimale benutting en verdeling van de natuurlijke 
hulpbronnen van de aarde als de productiefactoren ondernemers-
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zin, kennis, kapitaal en arbeid goed worden aangewend. Het is 
niet zo dat er door overbevolking al meer mensen zijn dan de aar-
de kan voeden. Maar het ongelijke gebruik van hulpbronnen en 
de huidige vormen van exploitatie zijn niet duurzaam. Een voor-
beeld is het energieverbruik. Een Amerikaan gebruikt honderden 
malen meer energie, water, land, metalen en mineralen dan een 
Afrikaan. Het is overigens ook weer niet nodig hulpbronnen, in-
komens en vermogen precies gelijk te verdelen. Dat kan niet en 
is ook niet wenselijk, omdat mensen ongelijk zijn in motivatie, 
talenten en behoeften. Maar als mensen gelijke kansen voor bevre-
diging van basisbehoeften zou worden geboden (wat iets anders is 
dan gelijkheid), zou dit in het algemeen tot een betere benutting 
en verdeling van hulpbronnen leiden, en tot een beter te recht-
vaardigen uitkomst dan in geval van astronomische ongelijkheid 
van die kansen. Dit is het gelijke-basiskansenprincipe.
 5. Ieder streeft naar geluk en bevrediging van behoeften; vol-
wassen mensen worden meestal het gelukkigst als zij daar vrij 
in zijn. Daar zijn uitzonderingen op. Zolang mensen niet zó 
destructief of wilsonbekwaam zijn dat ze psychiatrisch of straf-
rechtelijk moeten worden opgesloten, gedwongen behandeld of 
onder toezicht moeten worden gesteld, moeten zij zo veel mo-
gelijk keuzevrijheid hebben. Als de staat zijn onderdanen als on-
bekwame kinderen behandelt en hun die keuzevrijheid afneemt, 
ontstaat een dictatuur die de meeste mensen diep ongelukkig 
maakt. Maar al hetgeen mensen gelukkig kan maken, verschilt 
natuurlijk van mens tot mens. Dus is vrijheid van keuze essenti-
eel. Mensen horen zelf verantwoordelijkheid voor vrije keuzes te 
kunnen nemen: het autonomiebeginsel.

Menselijk geluk wordt natuurlijk slechts gedeeltelijk be-
paald door materiële behoeften. Voor geluk zijn psychologisch 
evenwicht, stabiele verbondenheid met geliefden (gezins- en 
familieleden, vrienden, gemeenschapsgenoten en kennissen) en 
spirituele rust en verankering in overtuigingen, geloof, filosofie, 
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kunst en wetenschap niet van minder belang dan biologische 
levensvoorwaarden. (Ik wil hier niet beweren dat materiële en 
geestelijke verschijnselen altijd wezenlijk van elkaar verschillen; 
zij zijn verbonden met elkaar en wederzijds afhankelijk.) 
 De behoeftepiramide die Abraham Maslow hanteert is ver-
helderend.6

 
In de volgende hoofdstukken ligt de nadruk op de onderste 
twee lagen van de behoeftepiramide, namelijk fysiologische be-
hoeften en veiligheid. Zij vormen de basis. Juist die basis wordt 
bedreigd door armoede, oorlog, ziekten, klimaatverandering en 
energiegebrek. Daarmee is niet gezegd dat de hogere behoeften 

Figuur 2.1: Piramide van Maslow 
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niet belangrijk zijn. Wat men onder zelfverwerkelijking en trans-
cendentie kan verstaan, laat ik hier in het midden, al heeft gods-
dienst en levensbeschouwing een grote invloed op veel mensen. 
 6. Beperking van materiële consumptie tot wat nodig is om ba-
sisbehoeften te bevredigen, plus een marge (die individueel ver-
schilt) voor persoonlijke geluksbeleving in de behoeften die daar 
boven in de piramide staan, biedt grotere kansen voor gezondheid 
en persoonlijke, psychologische en emotionele bevrediging voor 
ieder dan onbeperkte materiële consumptie door een geprivile-
gieerde groep. Het matigingsprincipe is geen objectieve, kwanti-
tatieve maatstaf, want ieder zal de marge anders willen invullen. 
Het matigingsprincipe heeft zowel een persoonlijke als een sociale 
kant. Onmatigheid tast vroeg of laat het persoonlijk welbevinden 
aan. Een zeer ongelijke verdeling van consumptiemogelijkheden 
in een maatschappij tast de sociale samenhang aan door bezwaren 
tegen de onrechtvaardigheid van de verdeling.
 Dat persoonlijke overconsumptie, overmatig gebruik van ta-
bak, drugs, alcohol en voedsel, mede een oorzaak is van ernstige 
ziekten (obesitas, diabetes type 2, hart- en vaatziekten, en sommi-
ge vormen van kanker) is bewezen. Het matigingsprincipe hoeft 
niet puriteins te worden nagestreefd. Het kan ook ontspannen 
en enigszins hedonistisch worden gerealiseerd: namelijk gericht 
op geluk dat bestendig is. Overmaat schaadt, maar wat precies 
overmatig is, moet steeds opnieuw worden vastgesteld, door on-
derzoek, advies, ervaring en vooral: zelfbeschikking. 
 7. De vergelijkbaarheid van verschillende vormen van geluk 
en de beleving daarvan tussen verschillende mensen roept veel 
vragen op. Toch is het wel mogelijk objectivering te benaderen 
door bepaalde indicatoren te meten die verband houden met een 
gelukkig leven, zoals de duur van het leven van mensen in be-
paalde omstandigheden, hun gezondheid en hun score op (zelf-)
evaluatieschalen en psychologische tests. Het is makkelijker het 
omgekeerde te doen en indicatoren te meten die als ernstige 



32

bedreigingen van geluk worden ervaren: honger, ziekte, letsel, 
werkloosheid en psychische aandoeningen. Een veelzeggende, 
eenvoudige aanwijzing van ongelukkig-zijn is een hoge kinder- 
en moedersterfte, die sterk samenhangen met armoede en onder-
drukking. 
 ‘Geluk’ mag moeilijk te meten en vergelijken zijn, maar het te-
genovergestelde, zeer ongelukkig zijn, is eenvoudiger vast te stellen. 
Het is mogelijk om uiteenlopende risico’s die ongelukkig maken, 
voor sterk verschillende mensen toch onder één noemer te bren-
gen: de duur van het leven, namelijk de statistische levensverwach-
ting. Omdat een lang ziek leven minder gelukkig maakt dan een 
lang gezond leven, hoort de levensverwachting aangevuld te wor-
den met een kwaliteitsaspect. Zo ontstaan de haly’s (Health Ad-
justed Life Years) of qaly’s (Quality Adjusted Life Years),7 die het 
mogelijk maken om de risico’s van bijvoorbeeld verkeersongeluk-
ken, verkeerde voeding en ziekten met elkaar te vergelijken. Nu is 
mijn veronderstelling dat het handelen van mensen en instellingen 
optimaal is als dat gericht is op het verhogen van de deze qaly’s. Ik 
noem dit verder het levensverwachtingsprincipe. 
 Op één individu toegepast is verhoging van de qaly’s altijd wen-
selijk. Toegepast op grote aantallen mensen, zoals een groep of een 
bevolking, moeten keuzen worden gemaakt tussen levensverlen-
gende en -verbeterende maatregelen, omdat middelen beperkt zijn. 
Dan is het toevoegen van tien goede levensjaren voor een twintigja-
rige die ernstig ziek is belangrijker dan voor een negentigjarige. De 
verschillende waarden van qaly’s voor verschillende mensen en 
situaties is een vraagstuk dat hier verder onbesproken blijft, maar 
erg belangrijk is voor bijvoorbeeld verantwoorde medische beslis-
singen en besteding van de middelen voor volksgezondheid.8
 
ethiek van keuzegevolgen
Men hoeft ethiek niet van een cultuur of godsdienst af te leiden, 
zoals eeuwen is beweerd. Ethiek bestaat uit levensregels die door 
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zelfstandig nadenken over mens en samenleving kunnen worden 
vastgesteld. 
 Mensen zijn groepswezens en kunnen niet lang overleven zon-
der metgezellen. Om tot volle ontwikkeling te komen is een stabiel 
sociaal netwerk nodig. Dat vergroot vaak indirect ook de gezond-
heid, het welbevinden, de afweer tegen ziekten, de veiligheid en 
de levensduur. Een kind dat alleen met eten en drinken wordt ge-
voed en niet normaal wordt verzorgd en opgevoed maar verborgen 
wordt gehouden (bijvoorbeeld een illegaal ‘kastkind’), of een kind 
dat zich als wees in de natuur zelf moet staande houden (wolfskin-
deren) leert niet of nauwelijks spreken en haalt hoogstens de eerste 
puberteitsjaren, maar sterft spoedig door gebrek aan contact. Ook 
conflictueuze mensen hebben een wezenlijke behoefte aan com-
municatie met anderen en aan een groepsverband.9 
 Een groep heeft regels nodig om in het belang van de leden goed 
te kunnen functioneren: rechtsregels of culturele gewoonteregels 
(tradities en gebruiken), fatsoensregels, en persoonlijke ethiek. Veel 
regels zijn functioneel, omdat overtreding ervan het goed func- 
tioneren van de groep en zijn leden schaadt. Disfunctionele regels 
hebben hun zin verloren of komen voort uit opvattingen die scha-
delijk zijn voor de groep en zijn leden. Achterhaalde of zelfs ave-
rechtse regels zijn in sommige godsdiensten en gevestigde culturen 
te vinden, maar ook in niet-godsdienstige levensovertuigingen.
 In de omgang met mensen zijn we algauw geneigd elkaar te be-
oordelen en te straffen als we vinden dat een ander uit zelfzuch-
tige of andere verkeerde motieven handelt, of het belang schaadt 
van onszelf of van wie ons dierbaar is. We veroordelen algauw 
niet alleen het gedrag maar ook de veronderstelde oogmerken en 
de onderliggende wensen en gedachten van de ander. Die ‘inten-
tie-ethiek’ speelt in het persoonlijk contact vaak een grote rol. 
Anders dan bij vriendschap gaat het in bestuur en politiek niet 
om de bedoeling maar om de resultaten van het handelen. Zijn 
de uitkomsten goed, dan zijn de drijfveren niet meer zo interes-
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sant. Is het resultaat slecht, dan wordt de uitkomst niet verzacht 
door goede bedoelingen, ook al kunnen die ons oordeel milder 
stemmen.
 Hoe groter het groepsverband, hoe minder belangrijk de in-
tentie-ethiek, en hoe zwaarder de uitkomst telt. In bestuur, poli-
tiek en staatkunde telt vooral de resultaatethiek. 
 Goede bedoelingen kunnen immers tot slechte resultaten 
leiden. Het tegendeel kan ook waar zijn. Soms leiden tamelijk 
zelfzuchtige bedoelingen (belangenvertegenwoordiging) tot 
nuttige resultaten voor velen. Ook kan wel eens worden vast-
gesteld dat minder fraaie motieven (zoals geldingsdrang) toch 
wel een wenselijk effect hebben: mensen kunnen goede werken 
verrichten uit eerzucht. Het punt is dat politiek en bestuur-
lijk handelen vooral op redelijkerwijs te verwachten resultaten 
moet worden beoordeeld, en niet alleen maar op goede bedoe-
lingen. 
 In dit boek wordt een maatschappelijke resultaatethiek voor-
opgesteld die de persoonlijke en politieke handelingsvrijheid 
beperkt door de rechten van anderen te respecteren. Dat is iets 
heel anders dan ‘het doel heiligt de middelen’, omdat die opvat-
ting tot veel te hoge kosten (slachtoffers, uitgaven en andere 
schaduwkanten) leidt en zelfs misdaden rechtvaardigt om een 
uiteindelijk doel te bereiken – dat dan vernietigd wordt of sterk 
aangetast door de verkeerde middelen. Resultaatethiek neemt 
het totaal aan kosten, offers en risico’s in aanmerking, ook op 
lange termijn, en beoordeelt het ethische gehalte op het saldo 
van de lasten en baten voor het welzijn van de bevolking. Er zijn 
verschillende varianten van dit utilisme of consequentialisme, 
waarop hier verder niet wordt ingegaan.
 
vrijheid en autonomie
Eén van de vorige stellingen betrof het vrijheidsprincipe. Ieder-
een is voor vrijheid. Wat bedoelen we eigenlijk met dat woord?
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 Vrijheid heeft vijf componenten: (1) de mogelijkheid om zon-
der dwang van anderen een eigen levensovertuiging en levens-
doelen te vormen (en te kunnen heroverwegen) en in het nastre-
ven van deze doelen te kiezen voor reële opties, maar daarna (2) 
zelf verantwoordelijk zijn voor eigen keuzen en hun gevolgen, 
alsmede (3) het vrij laten van anderen in hun keuzen, (4) anderen 
geen onnodig en vermijdbaar leed aandoen, en (5) de politieke 
vrijheid van actief en passief kiesrecht. Vrijheid is dus heel iets 
anders dan het recht om te roepen, te doen en te consumeren 
wat je wilt, ongeacht de gevolgen voor anderen.
 Vrijheid kan ook als afwezige en aanwezige beperkingen be-
schreven worden. Vrijheid is afwezigheid van dwang. Ik ben vrij 
wanneer ik niet in de weg word gezeten door anderen, maar ik 
moet ook verantwoordelijkheid nemen voor alle stappen die ik 
zelf zet. Genoeg te eten hebben om te leven is een aanwezige, 
benutbare vrijheid. Dat is afwezigheid van gebrek: freedom from 
want. Als er geen zuiver en alleen ernstig besmet drinkwater is, 
ben ik niet vrij om gezond water aan mijn kinderen te geven. 
Datzelfde geldt voor gezondheidszorg, gebrek aan geld voor kle-
ding en onderwijs, en dergelijke. Hoe armer en behoeftiger men-
sen zijn, hoe minder bruikbare vrijheid zij hebben om te kunnen 
leven en goed voor hun geliefden te zorgen. Vrijheid vraagt dus 
afwezigheid van beperkingen die het functioneren in diverse sfe-
ren van menselijk streven ernstig hinderen. 
 In een vrij bestel zijn mensen ook vrij zich politiek te orga-
niseren op gronden die zij zelf kiezen: cultureel, economisch, 
ideologisch of religieus. Hier gaat het vooral om de vrijheid van 
meningsuiting, van godsdienst, van drukpers, van vereniging en 
vergadering. De staat hoort geen gezag uit te oefenen over inner-
lijke inspiratie en meningsuitingen, zolang die de autonomie van 
anderen en de rechtsorde maar niet ondermijnen. Godsdiensten 
staan niet per definitie haaks op vrijheid, al zijn er onvrije as-
pecten en dogmatische uitwassen in sommige godsdienstige 
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opvattingen. Een pleidooi om een godsdienst te beknotten en 
zijn aanhangers het land uit te zetten, ook al houden de meeste 
volgelingen zich aan de vrije rechtsorde, gaat in tegen de basis-
rechten van de mens.
 In Europa is na de Tweede Wereldoorlog een zeer vrij bestel 
ontwikkeld. Het Hof in Straatsburg waarborgt rechten van de 
mens zelfs boven de nationale rechtsorde van veel landen. De Eu-
ropese Unie is een uniek verband dat zijn weerga in de geschiede-
nis niet kent: landen die vrijwillig vergaand samenwerken en één 
gemeenschap scheppen, maar toch hun eigenheid waarborgen. 
Er is geen statenverband te vinden dat méér voor de rechten van 
de mens betekent dan de Europese Unie en de Raad van Europa. 
Het is dan ook vreemd dat de Europese samenwerking weinig 
enthousiasme meer wekt. Dit is een van de grootste successen 
van internationale politiek sinds de Tweede Wereldoorlog.

samenvatting 

zeven principes

1. Het bestaan van de menselijke soort niet in gevaar brengen – 
continuïteit

2. Ernstige bedreigingen voorkomen en beperken –  preventie
3. Iedereen heeft recht op elementaire dagelijkse levensbehoef-

ten (basisbestaansrechten) – rechten
4. Iedereen hoort gelijke kansen op bevrediging van basisbe-

staansrechten te krijgen – kansen
5. Iedereen hoort keuzevrijheid te hebben om behoeftes te 

vervullen – autonomie
6. Beperking en eerlijke verdeling van materiële consumptie 

(matiging en verdeling) – matiging
7. De kwalitatieve levensduurverwachting verhogen  – levensduur
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vijf consequenties 
1. Consumptie rechtvaardiger verdelen – rechtvaardig in het he-

den
2.  Zorg voor volgende generaties – rechtvaardig naar de toe-

komst
3. Regels en beleid richten op de gevolgen – consequentialisme
4. Verantwoord omgaan met natuurlijke hulpbronnen, dieren 

en planten – rentmeesterschap   
5. Andere mensen helpen met het realiseren van hun rechten – 

mondiale solidariteit

economische vrijheid
Het vrijheidsdenken kent ook uitwassen en verdraaiingen. Vrij-
heid is niet: vraag, aanbod en markt. Economische vrijheid die 
zich alleen op vraag en aanbod richt, kan destructief uitwerken 
op de dagelijkse vrijheidsbeleving van velen als er geen sterke 
rechtsorde is die door wetten en betrouwbare instellingen wordt 
gehandhaafd. Een markt heeft een faire marktmeester nodig. 
Het roofkapitalisme dat in de jaren negentig van de vorige eeuw 
in enkele Oost-Europese staten het communisme heeft ver-
drongen, heeft per saldo weinig maatschappelijke vooruitgang 
gebracht. Er is veel bittere armoede en groot politiek onrecht in 
grote delen van Oost-Europa. Vrijheid vergt sterke staatsinstel-
lingen die burgers tegen machtsmisbruik beschermen. 
 Adam Smith, de grondlegger van het economisch liberalis-
me, wordt helaas slecht gelezen. Smith was een filosoof die over 
ethiek schreef en vaststelde dat mensen die vrij werden gelaten 
om naar eigen inzicht economisch op te treden, de grootste wel-
vaart voor de maatschappij brachten als zij tevens vervuld waren 
van burgerdeugden als eerlijkheid, spaarzin en respect voor an-
deren. 
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 Maar financiële producten die beleggers massaal bedotten, 
miljarden aan gespaard vermogen doen verdwijnen, landen in 
onhoudbare schuldposities brengen en tot onbeschaamde zelf-
verrijking leiden, vinden geen enkele rechtvaardiging in het eco-
nomisch liberalisme. 
 Ongeremde exploitatie en vervuiling van de natuur tast uit-
eindelijk de vrijheid aan. Overexploitatie betekent de ruimte 
voor volgende generaties opeten. Net als het laten oplopen van 
overheidstekorten betekent overexploitatie dat de vrijheid van 
volgende generaties wordt beknot door de middelen die zij no-
dig zullen hebben thans al te consumeren. De natuur is een col-
lectief goed dat allen nu en in de toekomst nodig hebben. Wat 
nu wordt opgemaakt of vervuild en niet wordt hersteld, perkt de 
benutbare vrijheid van kinderen en kleinkinderen in. 
 Hetzelfde geldt in de internationale economie. De wereld telt 
1 miljard rijken en welgestelden. Maar bijna 1 miljard lijdt dage-
lijks honger, en 2 miljard kan nauwelijks rondkomen. Dit vraagt 
om correctie van de economische regels, omdat de twee miljard 
zeer armen aan de onderkant het recht wordt ontzegd om vrij 
van honger, vermijdbare ziekten en onderdrukking te leven.
 Het scheppen van vrijheid is in wezen een machtsvraagstuk. 
Armoede en honger zijn het gevolg van de onmacht van degenen 
die eronder gebukt gaan, onmacht om voldoende eten en goed 
drinkwater te vinden en naar een dokter kunnen te gaan. De 
machtigste en gewiekste mensen en bedrijven trekken ten eigen 
bate veel hulpbronnen en een deel van het inkomen van anderen 
naar zich toe. 

Vaststellen dat er veel te doen is om de vrijheid van onderdrukte 
mensen elders te helpen vergroten moet daarbij niet ontaarden 
in humanitair imperialisme of militaire interventies zoals in 
Irak. Bevordering van vrijheid, door mensen te helpen zichzelf 
te bevrijden van armoede, watergebrek, vermijdbare ziekten en 
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onderdrukking, vraagt begrip en bescheidenheid jegens andere 
volken en culturen. Vrijheid vereist ook vasthoudendheid in het 
ondersteunen van burgers en maatschappelijke bewegingen die 
gerechtigheid zoeken.
 
bestedingsvrijheid
Men zegt: mensen horen in beginsel vrij te zijn om te consume-
ren wat zij willen en kunnen betalen. Dat is een wijdverbreide 
opvatting. Die mening wordt ook vaak verbonden met een prin-
cipiële overtuiging dat economische vrijheid essentieel is voor 
politieke vrijheid. 
 Beperking van consumptievrijheid tast de gedachte van on-
begrensde handelingsvrijheid, dus ook bestedingsvrijheid aan, 
en zou het begin zijn van politieke onderdrukking. Maar is dat 
wel waar? Vrijheid om zelf te kiezen is inderdaad wezenlijk voor 
menselijke ontwikkeling en vooruitgang van de maatschappij. 
Maar geen enkele waarde kan absoluut zijn en losstaan van an-
dere nastrevenswaardige normen. Elke norm of waarde ontleent 
mede haar betekenis aan het verband met andere waarden. Vrij-
heid vereist immers ook veiligheid voor jezelf en je naasten, en 
respect voor de vrijheid van anderen. De vrijheid met mijn ar-
men te zwaaien betekent niet dat ik een ander in zijn gezicht mag 
slaan. Geen enkele vrijheid kan dus absoluut zijn zonder acht te 
slaan op andere essentiële waarden als veiligheid, verantwoorde-
lijkheid en gerechtigheid. Dus ook consumptievrijheid kan en 
mag niet absoluut zijn. Het is bijvoorbeeld niet verantwoorde-
lijk al het drinkwater en voedsel zelf op te maken als je in een 
reddingsboot met anderen probeert te overleven. Zo is het ook 
niet verantwoord onbetaalde rekeningen aan familie, kinderen 
en verwanten door te schuiven. Dat geldt ook voor bedrijven, 
organisaties, staten en internationale organisaties.
 Anderen hebben in beginsel het recht paal en perk te stel-
len aan schadelijk consumptief gedrag, zodra dat hun of de ge-
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meenschap ernstig nadeel berokkent. Dit geldt hier en nu, maar 
ook in de toekomst: intergenerationeel. Ouders horen niet de 
middelen op te maken die hun kinderen voor hun voortbestaan 
nodig zullen hebben. Dat geldt ook breder, voor alle generaties 
en volken, en geldt dan ook voor algemene consumptievrijheid 
op wereldschaal. Verspilling van geld, drinkwater, voedsel, 
energie, land en natuur schaadt anderen soms direct, en meestal 
indirect. 
 Het recht om onbegrensd te consumeren (bijvoorbeeld om 
per persoon twee grote auto’s te gebruiken) mag dus door ge-
meenschapsregels worden ingeperkt. Het recht op verre vlieg-
vakanties of vliegvracht zonder belasting op vliegtuigbrandstof 
te betalen mag door belastingen op kerosine worden beperkt. In 
beginsel is er immers ook het recht belasting te heffen op tabak, 
alcohol en andere schadelijke producten – niet alleen schadelijk 
voor de gebruiker maar ook voor de maatschappij. Een accijns 
op bepaalde soorten voedsel, bijvoorbeeld vlees (schadelijk voor 
het milieu), is principieel niet verkeerd. Het moet beoordeeld 
worden op de praktische effecten en uitvoerbaarheid. Van be-
lang is beperkingen door belastingheffing of andere maatrege-
len zo vorm te geven dat de gewenste effecten optreden en de 
opbrengst voor de gemeenschap optimaal zal zijn. Beperkingen 
moeten helder uit te leggen zijn, uitvoerbaar, niet te hoge hef-
fingskosten veroorzaken, en weinig ontduiking, afwenteling of 
destructief gedrag uitlokken.
 Op sommige vormen van consumptie kan extra belasting 
worden geheven. Waarom geen hogere belasting voor het ken-
tekenbewijs voor het tweede voertuig? Waarom geen beperking 
van de belastingaftrek voor hypotheekrente boven een hoog be-
drag? Waarom geen registratie en belasting op bijvoorbeeld het 
motorvermogen van grote plezierjachten, waarmee het onder-
houd van waterwegen kan worden betaald en ook investeringen 
met zwart geld kunnen worden opgespoord? Waarom niet meer 
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belasting op energie en grondstoffen? Waarom geen wereldwijde 
belasting op vliegtuigbrandstof ? Zo zijn er meer voorbeelden te 
bedenken.
 Elk voorbeeld roept natuurlijk vraagtekens en bezwaren op 
van belangenvertegenwoordigers uit ‘de sector’, maar veel van dit 
soort maatregelen zijn, binnen praktische grenzen, uitvoerbaar.
 De kunst is natuurlijk de keuzevrijheid van mensen niet ster-
ker aan te tasten dan noodzakelijk is. Door belastingmaatregelen 
blijft veel vrijheid in beginsel overeind. De mens beschikt nog 
steeds zelf over zijn bestedingen, al worden prijzen en kosten 
door de overheid veranderd ten behoeve van de gemeenschap en 
de staatsinkomsten waar weer onderwijs, ziekenzorg en politie 
en justitie uit kunnen worden betaald.
 Rantsoenering (per persoon) is rigoureuzer, maar kan on-
vermijdelijk zijn in noodsituaties. Deze methode wordt geac-
cepteerd als de nationale veiligheid in het geding is. Maar die 
komt op den duur in het geding als overconsumptie van energie, 
landbouwgrond, water en schaarse metalen en mineralen nog 
lang op hun beloop worden gelaten. Als consumptiebeperkende 
belastingen worden afgewezen en de schaarste erger wordt, ko-
men noodsituaties dichterbij.
 Tussen belasting en rantsoenering bestaan nog alternatieven: 
het veilen of verloten van vergunningen. Verloting heeft het 
voordeel van gelijke kansen voor iedereen. Zo heeft China het 
aantal kentekenbewijzen in Bejing beperkt en verloot deze, om 
de files te verminderen. Men kan ook vergunningen veilen. Sin-
gapore veilt kentekenbewijzen. Veilen en loten hebben verschil-
lende voors en tegens: gelijkheid of ongelijkheid, opbrengst voor 
de gemeenschap, handhaafbaarheid, gevoeligheid voor misbruik 
en zwarte handel. Te veel vergunningen afgeven werkt ook niet, 
zoals het mislukken van de Europese emissiehandel laat zien (zie 
hoofdstuk 9). De keus tussen belasting, veilen, verloten of rant-
soeneren moet dus per onderwerp worden afgewogen. Zo kan 
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bijvoorbeeld de ongebreidelde groei van het autopark worden 
afgeremd door elke volwassene met een rijbewijs het recht te 
geven op één vergunning voor een voertuig met een bepaalde 
zuinigheid. Voor het tweede voertuig of een veel groter voertuig 
moet men een vergunning kopen. Vergunningen worden bij op-
bod door de staat of een agentschap verkocht. Het aantal wordt 
per jaar bepaald en houdt rekening met allerlei factoren, zoals 
files. De opbrengst kan aan een moderner vervoerssysteem, of 
aan andere doelen worden besteed. Zo zijn veel andere voorbeel-
den te bedenken om overmatige consumptie te beperken en toch 
keuzevrijheid te behouden. Ook de overbevissing kan worden 
aangepakt door vergunningen te veilen. Dat werkt waarschijn-
lijk veel beter dan vangstquota, beperkte vaardagen en andere 
economisch discutabele regels.
 Vrijheid van consumptie en productie hoort dus geen heilige 
koe te zijn. Beperking van het aantal of de hoeveelheid van een 
goed of dienst, het verloten of het openbaar veilen van rech-
ten daarop kan een oplossing bieden als vrije prijsvorming bij 
schaarste of belasting niet meer goed werken. 
 Te simpele verboden roepen vaak ongewenst gedrag op. 
Voorbeeld: in Djakarta werd verboden om met één persoon in 
een auto gebruik te maken van een snelle rijstrook. Bestuurders 
huurden daarop studenten in om als passagier heen en weer te 
reizen. Het milieueffect van een ondoordachte regel kan juist 
méér milieuschade opleveren.
 Vaak zijn er juridische obstakels die ongebreidelde consump-
tievrijheid beschermen: wetten voor marktvrijheid en concur-
rentie die noodzakelijke milieumaatregelen lastig maken. Het 
veranderen van een wet kan vele jaren duren. Tegenstanders van 
inperking hebben baat bij traagheid. Het bedrijfsleven kritiseert 
vaak de traagheid van de overheid, maar heeft er ook belang bij. 
Lobby’s voor economische belangen blokkeren veel verandering. 
Het hardnekkigst zijn internationale verdragen, die alleen ver-
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anderd kunnen worden als veel staten daarmee instemmen. Het 
is lastig ze eenzijdig op te zeggen. 
 Een voorbeeld is het verdrag van Chicago over luchtvaart. 
Het verbiedt de noodzakelijke nieuwe belasting op kerosine. 
Een land dat dit toch oplegt is in overtreding en tast de eigen 
luchtvaart aan door zich uit de markt te prijzen, terwijl anderen 
dat niet doen. Dit kan alleen worden opgelost door samen met 
grote groepen landen in de regio vergelijkbare stappen te zetten. 
Een groep leden van de Europese Unie kan het voortouw nemen 
en het bepleiten bij andere landen.
 
zinvol gedrag stimuleren
Hoe kan de hoog consumerende ‘elite’ in de wereld worden be-
wogen het verbruik te matigen zonder politieke vrijheid op te of-
feren? Door de beschikbare keuzes zo te veranderen dat er vaker 
wordt gekozen voor matiging, besparing, ruimte voor anderen, 
plus zinvolle hulp aan behoeftigen. Dit kan met positieve en met 
negatieve prikkels. Enkele voorbeelden zijn: 

1. Opheffing van het bankgeheim. Veel geld dat in misdaad 
en corruptie wordt verdiend komt op geheime bankreke-
ningen in Luxemburg, Zwitserland, de Kaaimaneilanden 
en diverse ontwikkelingslanden. Er gaan jaarlijks tiental-
len miljarden om: drugshandel, wapenhandel, prostitutie, 
zwartemarktactiviteiten, illegale handel in donororganen, 
omzeiling van internationale embargo’s en het wegsluizen 
van corrupt bestede ontwikkelingshulp. Verplichte open-
heid over banksaldi, tenminste tegenover fiscale en justi-
tiële autoriteiten, zou een stevige rem op misdaad zetten 
en economische vooruitgang bevorderen.

2. Minder belasting op inkomen en vermogen dat voor ge-
certificeerde humanitaire en ecologische doelen wordt 
ingezet. Hier zijn in diverse landen al regelingen voor, 
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zoals de giftenaftrek en de uitzondering voor milieube-
leggingen van de vermogensheffing. Schenkingen van 
vermogen vóór overlijden of per testament aan goede 
doelen, ook op naam van de schenker, kan veel effect sor-
teren. Dergelijke stimulansen kunnen worden verruimd.

3. Een grotere maatschappelijke erkenning van vrijwilligers-
activiteiten, inclusief bestuurlijk werk, voor goededoelen-
organisaties. In het decoratiestelsel van sommige landen 
wordt daar al rekening mee gehouden. Dit kan worden 
uitgebreid. Er wordt soms gekscherend gedaan over ‘lint-
jes’, maar het is een natuurlijk gegeven dat mensen mede 
gemotiveerd worden door de waardering die zij verwach-
ten. Het is maatschappelijk zinvol soortgelijk ‘psychisch 
inkomen’ te vergroten door meer categorieën van erken-
ning met lagere drempels te introduceren, ook voor een-
voudige bijdragen en voor minder hooggeplaatsten.

4. Stimulansen voor jonge mensen om maatschappelijk ge-
wenste beroepen te kiezen en opleidingen te volgen voor 
beroepen waar de arbeidsmarkt niet vanzelf in de toe-
stroom voorziet kunnen worden versterkt. Zo hebben en-
kele Scandinavische landen het tekort aan medisch perso-
neel in het onherbergzame noorden opgevangen door de 
studiefinanciering te schenken aan mensen die daar een 
aantal jaren willen werken. Dit principe kan ook op ont-
wikkelingssamenwerking, vluchtelingenhulp, onderwijs, 
opvoedingsbegeleiding en andere taken worden toegepast. 
Landen die last hebben van braindrain van opgeleiden 
kunnen stimulansen in hun opleidingsbeleid toepassen, 
zodat de investering in de eigen jeugd niet verloren gaat. 
Dan kan bijvoorbeeld een Afrikaanse verpleegkundige ver-
plicht worden om de studiefinanciering terug te verdienen 
door eerst een aantal jaar in eigen land te werken, alvorens 
er naar een rijk land mag worden getrokken. Bijzondere 



45

prikkels, kansen en tegemoetkomingen zijn ook toepas-
baar voor wie bijvoorbeeld in vredesoperaties wil dienen, 
want de betrokkene loopt grotere risico’s op lichamelijk 
of psychisch letsel dan wanneer hij of zij thuisblijft. Het 
vereist per onderwerp een op maat gesneden aanpak. 

Zo zijn er meer praktische gevolgtrekkingen te maken uit de 
voorgaande stellingen die tot een meer verantwoorde vrijheids-
beleving kunnen leiden.

van ‘eigen volk eerst’ naar ‘andere wezens 
ook’
De centrale vraag van politieke ethiek is: voor wiens belangen 
en waarden moet worden opgekomen en hoe? Wat zijn, om te 
beginnen, de eigen belangen en waarden? Wie behoort tot de ei-
gen groep? Wie is de naaste, wie is de medemens? Hoe ver hoort 
de zorg van een mens, een bestuur, een staat, een internationale 
organisatie zich uit te strekken? En niet alleen tot welke andere 
mensen, maar ook tot welke dieren, planten, alle levende we-
zens, de niet-levende natuur, de aarde en uiteindelijk de ruimte 
eromheen?
 Levende wezens worden gedreven door de drang tot overleving 
(veiligheid) en de drang tot voortplanting, die de erfelijkheid en 
de overleving van de soort veiligstelt. Ieder mens wil dat hijzelf en 
zijn geliefden (kinderen, partner, familie en vrienden) overleven. 
Een ‘primitieve’ geïsoleerde familiegemeenschap, clan of stam is 
daarop gericht. Vreemden worden ‘van nature’ vaak als bedreiging 
gezien. Afkeer van buitenlanders en niet-gelovigen lijkt evolutio-
nair verwant aan het agressief verjagen door een apenkolonie van 
indringers afkomstig van een stam die verderop leeft.
 Dierlijke driften zijn in de moderne maatschappij nog steeds 
aanwezig, ook in hoogopgeleide mensen. Wie ze als zodanig her-
kent en vaststelt dat de ‘eigen-volk-eerst’-impuls krachtig is, maar 
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niet meer de verstandigste reactie in een geïnternationaliseerde 
samenleving, kan die impuls temperen of zelfs terzijde schuiven. 
Onze belangen en waarden behoren gericht te zijn op het goed 
functioneren van de huidige nationale en regionale samenleving, 
die mondiaal aan het worden is. Dus na ‘ik, mijn kinderen, mijn 
partner, mijn familie, vrienden en buren’ komen ook: gemeen-
schapsgenoten, landgenoten en immigranten. Omdat wij in 
onze belangen en waarden geraakt worden door rampspoed van 
mensen die ver buiten ons land wonen, en wij met hen te maken 
hebben door handel, verkeer, media, toerisme en wat dies meer 
zij, zijn wij ook feitelijk met hen verbonden. Ook gevoelsmatig 
zijn wij dat, omdat we empathie hebben voor mensen die elders 
in barre omstandigheden overleven of door honger, ziekte en po-
litiek geweld omkomen. Vooral door de groei van de berichtge-
ving, de handel, toerisme, wetenschap en techniek dijt de groep 
mensen waar wij aan denken en mee communiceren, en waar wij 
ons (enigszins) mee verbonden voelen, steeds meer uit. 
 Er ontstaat aldus een nog zwak ‘wereldgeweten’ of mondiaal 
bewustzijn, vooral bij mensen met veel empathische gaven die 
zelf tamelijk veilig en gelukkig zijn en dat anderen evenzeer gun-
nen. Het mondiale bewustzijn groeit, maar we moeten realis-
tisch zijn en ons niet aan wensdenken overgeven: dit bewustzijn 
is nog vaag. Geconfronteerd met pijnlijke keuzes geven de men-
sen meestal voorrang aan henzelf en de eigen groep. 
 Verwant aan zowel de zelfzorg als het mondiale bewustzijn 
is gerichtheid op de toekomst: niet alleen onze generatie, maar 
ook de volgende generaties behoeven onze zorg. Wij mogen hun 
toekomst niet schaden. Wij hebben de aarde niet ter exploitatie 
in eigendom, maar in bruikleen.
 Hoort onze zorg zich ook uit te strekken tot dieren en planten? 
Oude inzichten wijzen daarop. De mens werd uit het (denkbeel-
dige) paradijs gezonden ‘om de aarde te bewerken en te bewaren’, 
vond de schrijver van Genesis.10 Het is vooral bewerken geworden. 
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De exploitatie van de natuur heeft sinds de 20e eeuw een omvang 
bereikt die feitelijk onhoudbaar is op lange termijn, en gevoelsma-
tig weerzinwekkend, zoals mishandeling van dieren en misbruik 
van dieren in de intensieve veehouderij alsof zij eiwitproducerende 
apparaten zonder gevoel of pijn zijn die uit veevoer eieren, zuivel, 
vlees en kweekvis voortbrengen. Varkens zijn intelligente wezens, 
hun dna lijkt sterk op dat van de mens. Wanneer ze als huisdier 
gehouden worden blijkt hoe slim zij zijn en hoezeer zij eigen ge-
voelens koesteren. Wat geeft de mens, als rechtop lopend dier met 
een groot brein, het recht om varkens tot kweekvlees te degraderen 
en met miljoenen tegelijk te laten lijden? Niet het recht van de 
natuur, maar de (technologische) macht verleent dit ‘recht’. Het 
is dus in ethische zin geen recht, ook al wordt door de statelijke 
rechtsorde bepaald dat alleen mensen rechthebbenden zijn.
 Als de mens de intensieve veehouderij nodig had om te over-
leven, zou er nog wat voor te zeggen zijn. Maar dat is niet zo. 
Vrijwel al het benodige eiwit is te verkrijgen uit plantaardige 
bronnen. Het natuurlijk dieet van de vroegste mens bestond uit 
planten, wortels, noten, bladeren, plus enig wild en vis om es-
sentiële aminozuren en vitamine b12 aan te vullen. Dat is de kost 
waarop de mens is geëvolueerd, en dat is nog steeds een gezond 
dieet. De intensieve veehouderij is thans eigenlijk een bedreiging 
voor de mens, zijn milieu en de natuur geworden, omdat deze op 
de lange termijn niet houdbaar is (zie hoofdstuk 7). Voorts heb-
ben beschavingsziekten als hart- en vaatziekten en overgewicht 
met een te hoge vlees- en vetconsumptie te maken. Megastallen 
vervuilen lucht en water. Voor productie van veevoer worden 
grote natuurgebieden opgeofferd en inheemse samenlevingen 
verdrongen. Hoofdstuk 7, over de natuur, leidt tot de conclusie 
dat niet alleen de mens en zijn en haar medemens, maar ook de 
planten- en dierenwereld voorwerp van zorg is. 
 Aangezien dieren bestaan bij de gratie van planten, valt ook 
de plantaardige natuur onder onze zorg. Planten bestaan dank-
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zij grond, water en zonlicht. Uiteindelijk draait alles dus om de 
energiecyclus en het verantwoord omgaan met energie. Daarom 
is de sleutel te vinden in een sterk verlaagd energiegebruik (zie 
hoofdstuk 9). Dat hoort in een mondiale ethiek voorop te staan. 
In hoofdstuk 13 wordt aangetoond hoeveel iedereen op dat ge-
bied zelf kan doen en daarmee tegelijkertijd de kwaliteit van het 
dagelijks leven kan verbeteren.

amartya sen (india) 
Amartya Sen (1933, India) won 
de Nobelprijs voor economie 
voor zijn wetenschappelijk werk 
in de economie en filosofie ge-
richt op armoedebestrijding en 
vrijheid.
 Als jong kind zag hij het ge-
weld in India van dichtbij. Op 
een middag kwam een man die 
hard schreeuwde en ernstig 
bloedde bij zijn huis in Dhaka. 

Hij was in zijn rug gestoken. De man, een islamitische arbeider, 
was om wat werk naar een huis in deze Hindubuurt gekomen, 
maar werd neergestoken. Toen de man naar het ziekenhuis werd 
gebracht door de vader van Amartya Sen, vertelde hij dat zijn 
vrouw had gezegd niet naar deze buurt te gaan wegens het ge-
weld tussen verschillende gemeenschappen. Maar hij moest wel, 
op zoek naar werk omdat zijn familie niets te eten had. Het gevolg 
van deze economische onvrijheid bleek de dood te zijn, want 
hij stierf. Dit maakte de jonge Sen bewust van de gevaren van 
nauw gedefinieerde identiteiten en verdeeldheidspolitiek. Hij zag 
dat economische onvrijheid, in de vorm van extreme armoede, 

Foto: Wikimedia commons11
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mensen veel kwetsbaarder maakt voor andere soorten van vrij-
heidsberoving: de man had niet in een gevaarlijke buurt op zoek 
hoeven te gaan naar inkomsten als hij en zijn gezin niet zo arm 
waren geweest.12

 De boeken van Amartya Sen zijn inmiddels in meer dan 30 taal-
gebieden verspreid. In 1981 toonde Sen in Poverty and Famines: An 
Essay on Entitlement and Deprivation aan dat hongersnood niet het 
gevolg hoeft te zijn van gebrek aan voedsel maar vooral door ar-
moede en ongelijkheid wordt veroorzaakt. Hij had als kind de hon-
gersnood in Bengalen meegemaakt. De oorlog in het gebied, hoge 
voedselprijzen door hamsteren en prijsmanipulatie plus werkloos-
heid en armoede leidden tot de hongerdood van 3 miljoen mensen 
terwijl er eigenlijk voldoende voorraden waren.
 In Development as Freedom (1999) betoogt Sen dat ontwikke-
ling gelijk staat aan het opheffen van onvrijheden. Hij herdefinieert 
positieve vrijheid in het hebben van de mogelijkheden om zelf  
keuzes te maken die nodig zijn om te overleven en te ontwik-
kelen; en negatieve vrijheid als de afwezigheid van beperkingen 
door anderen op het zelf  handelen van mensen om te overleven. 
Mensen wie de capaciteiten (middelen) zijn ontzegd om van hun 
basisrechten gebruik te maken, hebben weinig aan bijvoorbeeld 
het politieke recht om in verkiezingen een stem uit te brengen op 
een politieke partij waar zij geen informatie over kunnen lezen. 
Mede onder zijn invloed kwam het jaarlijkse Human Development 
Report van het vn Ontwikkelingsprogramma tot stand, waarin 
niet meer het gemiddeld inkomen de ranglijst van landen bepaalt, 
maar een index van levensduur, onderwijs en koopkracht. 
 Sen laat zien dat de rechten van de mens in vijf  basisvrijheden 
zijn te groeperen: politieke en participatieve vrijheden en rechten 
zoals vrije meningsuiting en vrije verkiezingen, economische mo-
gelijkheden om inkomsten te verwerven en aan eerlijke markten 
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deel te nemen, sociale rechten op behoorlijk onderwijs en ge-
zondheidszorg, transparante informatie over de overheid en de 
economie, en recht op veiligheid door handhaving van de rechts-
orde en sociale zekerheid.
 In zijn nieuwste boek The Idea of  Justice (2009) betoogt Sen 
dat een rechtvaardige samenleving wordt bereikt door het ophef-
fen van onrechtvaardigheden, zoals armoede, honger, en politieke 
onderdrukking. Rechtvaardigheid gaat niet alleen om de juiste in-
stituties, maar om de omstandigheden van mensen in de praktijk.
 Ondanks zijn hoge leeftijd reist Sen nog steeds de wereld rond 
voor lezingen en inspireert hij velen. In Nederland is in 2009 de 
Sen-stichting opgericht voor wetenschappelijk onderzoek van in-
ternationale samenwerking. Zie www.sen-foundation.org.

  
 



 

3. 
van zeven 
naar negen miljard 
zielen

als we de bevolkingsgroei niet stoppen met rechtvaardigheid en mededogen, 

zal de natuur het zelf doen, wreed en zonder genade – en een verwoeste 

wereld achterlaten.

Henry W. Kendall (1926-1999),1 
winnaar van de Nobelprijs voor Natuurkunde
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De teller van de wereldbevolking staat op 6900 miljoen 
zielen.1 Ons aantal groeit nog steeds explosief. In de pe-

riode 2010-2050 zullen er waarschijnlijk nog 2,3 miljard mensen 
bijkomen.2 Dat zou goed nieuws zijn als hun een gelukkig leven 
zou wachten. Maar de meeste bevolkingsgroei vindt plaats in de 
armste landen, met de minste voorzieningen en de slechtste rege-
ringen. Van veel rijke landen, waar het welzijn hoger is, krimpt de 
bevolking juist. Ondanks de economische groei kan het percen-
tage van de wereldbevolking dat in welzijn leeft gaan dalen.
 Volgens de beste demografische inzichten zullen er in 2050 
ongeveer 9,2 miljard mensen zijn.3 Dit cijfer heeft de vn geba-
seerd op een verwachte daling van 2,56 (in 2005-2010) naar 2,02 
kinderen per vrouw (2045-2050). In de allerarmste landen ver-
wacht de vn een daling van 4,39 naar 2,41 (bijna een halvering). 
Hiervoor moet de beschikbaarheid van middelen voor geboor-
teregeling en de toegang tot gezinsplanning worden vergroot. 
Als het aantal kinderen dat vrouwen nu gemiddeld krijgen in alle 
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landen gelijk blijft, zal de wereldbevolking in 2050 tot 11 miljard 
mensen zijn gegroeid.4
 In bijna dertig zeer arme landen zal de bevolking zich waar-
schijnlijk verdubbelen, omdat hun huidige bevolking erg jong is 
en het aantal kinderen per vrouw en man zeer hoog. Figuur 3.1 
laat zien hoe de wereld in 2050 zal zijn samengesteld. Het Wes-
ten, Oost-Europa en Japan krimpen. Het Zuiden en Oosten van 
de wereld groeien.

In de afgelopen vier decennia werd gedacht dat de bevolkings-
groei vanzelf zou afnemen dankzij economische groei. Maar die 
vermindering gaat veel te langzaam in de armste landen en cul-
turen waar kinderen worden gezien als zekerheid voor de oude 
dag. Als gevolg worden enorme aantallen kinderen geboren die 
vroegtijdig overlijden door honger en ziekte. 

azië
europa
afrika
latijns-amerika,
caribisch gebied
noord-amerika
oceanië

Figuur 3.1: Bevolking per regio (2050)5 
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 Het is wetenschappelijk bewezen dat geboortebeperking wel-
vaart en welzijn verhogen en de armoede vermindert.6      

 De bevolkingsgroei en het aantal kinderen per vrouw gaan 
pas dalen als vrouwen zelf kunnen kiezen voor het krijgen van 
kinderen. Vrouwen en mannen moeten ervan overtuigd zijn dat 
het voordelen biedt om niet zes of tien maar gemiddeld twee 
kinderen per stel te krijgen. 
 Beperking van bevolkingsgroei is natuurlijk niet alleen door 
voorlichting en verstrekking van voorbehoedsmiddelen te berei-
ken. Het hebben van veel kinderen wordt als teken van kracht en 
deugdzaamheid opgevat. Vooral het aantal zoons geeft de ouders 
‘aanzien’. De sociaaleconomische situatie, afwezigheid van sociale 
voorzieningen en verzekeringen, en slechte medische zorg – waar-
door veel pasgeborenen spoedig overlijden – alsmede religieuze en 
culturele opvattingen spelen dus allemaal een rol. Om de kinder-

Figuur 3.2: Oorzaken van bevolkingsgroei7

oorzaken van 
bevolkingsgroei

standaard
projectie

miljarden

jaren

1) ongewenste 
 vruchtbaargheid

2) gewenste grote  
gezinsomvang

3) bevolkingsmomentum
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wens van ouders te beperken dienen dus vele maatregelen te worden 
genomen, zoals een oudedagsvoorziening, die echter voor arme en 
zwak bestuurde landen een relatief zware financiële last is.
 De grafiek laat zien hoe groot de gevolgen zijn van te hoge 
bevolkingsgroei. Als vrouwen vanaf 1995 niet méér kinderen 
zouden hebben gekregen of nog krijgen dan zij wensen, zouden 
er in 2050 2 miljard minder mensen op aarde leven. Bovendien 
zouden er veel minder zwangerschappen eindigen in sterfte van 
moeder of baby. De tekening geeft dus nog een te mooi beeld van 
de harde werkelijkheid.
 Arme, slechtgeschoolde meisjes en vrouwen die door man-
nen worden onderdrukt, baren veel kinderen. Slechts weinig 
ongewenste kinderen in arme landen krijgen goede verzorging 
en scholing. Veel jonge vrouwen overlijden door zwangerschaps-
complicaties. Zwangere werkneemsters worden vaak ontslagen. 
Er vindt veel besmetting met hiv/aids en andere seksueel over-
draagbare ziekten plaats.

Ondanks plechtige verklaringen door alle regeringen op de we-
reldtop in Cairo in 1994 dat gezinsplanning moet worden be-
vorderd, is de financiering daarvan sindsdien gedaald met 36 
procent. Daar liggen ernstige misvattingen aan ten grondslag. 
De leiding van de Rooms-Katholieke Kerk verzet zich tegen me-
disch noodzakelijke maatregelen zoals condooms. Uit ‘respect 
voor het leven’ spreekt zij een bijna volkomen banvloek uit over 
voorbehoedmiddelen en medisch zorgvuldige, legale abortus. 
Hierdoor stijgt het aantal ongewenste kinderen dat slecht wordt 
gevoed, verzorgd en opgevoed. Is bevordering van hoge kinder-
sterfte door vreselijk gebrek en ziekten een vorm van respect?
 Jaarlijks sterven 68 000 meisjes en vrouwen door onbekwaam 
uitgevoerde illegale abortussen en raken miljoenen verminkt.8 
Onderzoek toont dat het aantal slachtoffers van illegaal en on-
deskundig medisch handelen hoog is, en dat het aantal abor-
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Figuur 3.3: Moedersterfte per 100 000 levend geborenen (2008)9
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tussen niet afneemt door ze te verbieden.10 Dit soort ‘ethische’ 
standpunten als van het Vaticaan, die kwalijke gevolgen voor 
honderden miljoenen mensen hebben, komt men ook in andere 
godsdiensten en culturen tegen, al moet duidelijk worden gezegd 
dat de gelovigen het leven vaak beter begrijpen dan de religieuze 
leiding. Overigens keuren niet alle religies voorbehoedmiddelen 
af: veel moslims staan ervoor open.
 Circa 137 miljoen vrouwen willen wel anticonceptiemiddelen 
gebruiken, maar kunnen deze niet bemachtigen. Door hun deze 
middelen te verstrekken, zou de sterfte van zwangere vrouwen 
met minstens een kwart afnemen.11 
 Figuur 3.4 illustreert de wereld waarin wij leven. In rijke lan-
den sterven 6 op de 1000 nieuwgeborenen. In de armste meer 
dan 100. In de armste landen in Afrika krijgen 167 op de 1000 
meisjes een kind als ze tussen de 15 en 19 jaar oud zijn, in Neder-
land zijn het er 4. De hoge kindersterfte verklaart mede waarom 
ouders in de armste landen meer zwangerschappen nastreven 
dan in rijke landen: zij gaan ervan uit dat veel van hun jonge 
kinderen spoedig overlijden, en willen er een paar overhouden 
als oudedagsvoorziening.
 Er zijn politici die denken dat een grotere bevolking hun meer 
macht en aanzien verleent. De regering van Iran besloot in 2010 
dat het land naar 150 miljoen inwoners moet groeien. In 1979 
waren het er 36 miljoen. Een goed beleid om geboortebeperking 
te bevorderen, samen met de Verenigde Naties, had in Iran in 
1988-2006 de bevolkingsgroei van 4 procent naar 1,9 verlaagd. 
Maar in 2010 schafte premier Ahmedinijad dit beleid af, noem-
de geboortebeperking ‘goddeloze westerse import’ en kondigde 
hoge uitkeringen aan voor nieuwgeborenen om de omvang van 
Iran te verdubbelen. 12
 Leiders dringen hun persoonlijke, vaak semireligieuze ethiek 
op aan anderen. Zij stellen zich beïnvloedbaar en afhankelijk op 
ten aanzien van geloofsgenootschappen, omdat zij de stemmen 



59

van geloofsleiders en hun volgelingen willen. Ook een aantal 
Amerikaanse presidenten (Ronald Reagan en George Bush Jr.) 
maakten die fout en verboden zelfs steun aan internationale or-
ganisaties die zich voor geboortebeperking en effectieve voorko-
ming van aids inzetten. President Barack Obama heeft in 2009 
de fout van zijn voorgangers direct gecorrigeerd.
 De sterfte van moeders voor en na de bevalling is vooral in 
Afrika en zeer arme Aziatische landen afgrijselijk hoog. Deze 
moedersterfte is voor 97 procent in de arme landen gelokali-
seerd. 17 Twee miljoen kinderen zijn met aids besmet. Velen ver-
liezen bovendien hun ouders aan deze ziekte. Een groot gebrek 
aan leerkrachten en gezondheidswerkers doet de maatschappij 
ineenstorten, en daarmee de staat en de economie. Het gevolg is 
ontreddering, ontworteling en burgeroorlogen.

Figuur 3.4: Geboortes en levensverwachting13

 
Kindersterfte 
per 1000 
geboorten 
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Geboorten per 
1000 meisjes 
van 15-19 jaar

Wereld 45 66,1/70,5 52

Ontwikkelde 
landen 14

6 74,2/80,9 21

Minder 
ontwikkeld 15

50 64,6/68,1 57

Minst 
ontwikkeld 16

79 55,6/58,2 103

Midden-Afrika 109 47,5/50,3 167

Ter vergelijking: 
Nederland

4 78,2/82,4 4



60

 Landen met een zeer jonge bevolking (lage gemiddelde leeftijd) 
lopen een groot risico op politiek geweld zoals (burger)oorlog. 18 
Het verband tussen bevolkingsopbouw en het risico van burger-
oorlog is duidelijk aangetoond. Tachtig procent van de burger-
oorlogen die uitbraken tussen 1970 en 1999 vond plaats in landen 
waar minstens 60 procent van de bevolking jonger dan dertig jaar 
was. Landen met een jonge bevolking hebben ook negen van de 
tien keer een autocratische of een zeer zwakke regering. 19
 In de jaren negentig van de vorige eeuw was het risico op bur-
geroorlog in landen met een jonge bevolking drie keer zo hoog 
als in landen met een evenwichtige opbouw van de leeftijdsstruc-
tuur. Landen waarin meer dan 55 procent van de bevolking bo-
ven de dertig jaar oud is, waren stabieler, democratischer en meer 
ontwikkeld.
 Hoge bevolkingsgroei komt het meest voor in arme landen 
met slecht bestuur. Slecht bestuur leidt ook tot een hoger ge-
weldsrisico. Een grote jeugdige bevolking betekent veel jonge 
mannen die slecht zijn opgeleid en geen werk hebben. Ze zijn 
makkelijk te ronselen voor extremisme en geweld. De versprei-
ding van goedkope ‘kleine’ wapens jaagt dit aan. Wapens geven 
macht. Niet alleen de staat, maar ook de kleinste sociale verban-
den (dorp, familie en gezin) worden erdoor verwoest.
 Op lange termijn verandert de bevolkingsopbouw nog weer 
verder. De vergrijzing die in Japan en Europa optreedt, zal ook 
een aantal niet-Westerse landen treffen. China zal hier al spoedig 
mee worden geconfronteerd. Om dit op te vangen is in al deze 
landen verbetering van de sociale zekerheid, pensioenen en ge-
zondheidszorg nodig.
 De fase tussen hoge bevolkingsgroei en vergrijzing kan gene-
raties duren. In deze periode van demografische transitie kan een 
groeiende beroepsbevolking een economische stimulans voor 
een land zijn, mits er al vroeg en goed in de opleiding van nieuwe 
generaties wordt voorzien. In die transitie dienen ook de maat-
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regelen te worden getroffen om vergrijzing op te vangen door 
goede pensioenen en zorgverzekeringen. Maar in de praktijk is 
er weinig aandacht voor dergelijk generationeel beleid.
 Gezien de lage prioriteit die seksuele voorlichting en verstrek-
king van voorbehoedmiddelen in de meeste landen genieten, 
moet ervan uit worden gegaan dat de explosieve demografische 
ontwikkeling die hier is geschetst, zal doorgaan. De wereld dient 
zich dus voor te bereiden op een wereldbevolking van ca. 9,2 
miljard mensen over veertig jaar en ongeveer 10 miljard aan het 
einde van deze eeuw.

eindelijk vrij 
(iqbal masih,20 
pakistan) 
In 1982 wordt Iqbal Masih, een 
Pakistaans jongetje, geboren. 
Als hij vier jaar is, trouwt zijn 
oudere broer. Zijn alleenstaan-
de moeder leent hiervoor 600 
roepies, ongeveer 10 euro, bij 
een tapijtfabrikant. Deze man 
vertelt haar dat de schuld en-
kel kan worden afgelost als 
Iqbal een jaar voor hem komt 

werken in de fabriek. Zijn moeder gaat akkoord. Zij weet alleen 
niet dat de lening tijdens het jaar zal worden verhoogd met een 
vergoeding voor kost, inwoning, materiaalgebruik en boetes voor 
zogenaamde vergrijpen van Iqbal. Hierdoor zou de fabrikant Iqbal 
langer in dienst hebben.

Iqbal eindigt vastgeketend aan het weefgetouw in de fabriek. Hij 
werkt zes dagen per week en maakt dagen van twaalf  tot veertien 

Foto © Magnus Bergmar/

worldschildrensprize.org
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uur. De maaltijden zijn karig en er worden veel klappen uitgedeeld.
 Zes jaar later, als Iqbal inmiddels tien jaar oud is, is de lening opge-
lopen tot 13 000 roepies, ongeveer 216 euro. Hij beseft dat de lening 
zo hoog is dat hij nooit in staat zal zijn om zijn vrijheid af  te kopen.21 
Dit doet hem beslissen te ontsnappen. Op deze manier kan hij een 
bijeenkomst bijwonen van het Kindslaven Bevrijdingsfront. Daar 
wordt hem duidelijk dat het leningensysteem officieel is afgeschaft 
door de overheid en alle leningen ongeldig zijn verklaard. 

Vanaf  dat moment is Iqbal vrij. Hij kan eindelijk naar een school 
waar hij, samen met andere kinderen die ooit slaven waren, les-
sen mag volgen. Iqbal verspreidt de informatie onder andere kin-
deren. Hij vertelt hun dat zij niet verplicht zijn bij hun tapijtfabri-
kanten te blijven. Dit heeft tot gevolg dat meer en meer kinderen 
hun werkplaats verlaten, tot grote woede van hun uitbuiters. Uit-
eindelijk leidt Iqbals missie tot een beweging waarbij duizenden 
kindslaven hun fabrieken verlaten.

Met veel inzet haalt hij de verloren schooljaren in. Zo rondt 
hij in twee jaar schoolwerk af  waar normaal vier jaar voor staat. 
Hierbij laat hij zich niet beletten door de lichamelijke gebreken die 
hij heeft opgelopen tijdens zijn jaren van kinderarbeid. Hij heeft 
een kromme rug en nierproblemen, lijdt aan artritis, zijn groei is 
achtergebleven en hij heeft last van zijn luchtwegen. 

Het Kindslaven Bevrijdingsfront vraagt hem of  hij verslag wil 
doen in het buitenland over de kinderarbeid in Pakistan. Dit grijpt 
hij aan. Hij vertelt zijn verhaal in Zweden en in de Verenigde Sta-
ten, wat hem internationale bekendheid bezorgt.

Op 16 april 1995 komt Iqbal weer thuis. Nog diezelfde avond 
wordt hij doodgeschoten, waarschijnlijk door tapijthandelaren. 

Iqbal wordt 13 jaar oud. In het jaar 2000 wordt de ‘World’s 
Children Prize for the Rights of  the Child 2000’ aan hem opge-
dragen. Hij is een held voor vele huidige kindslaven.22
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geboorteproblematiek en rechten van de mens
In de laatste jaren is de aandacht gegroeid voor zelfbeschikking 
van vrouwen en betere gezondheidszorg wanneer het gaat om 
seksualiteit en geboorteplanning. In de Millenniumdoelstel-
lingen, waarover op papier wereldwijd eensgezindheid bestaat, 
staan twee belangrijke afspraken: gelijkberechtiging van man-
nen en vrouwen in alle landen en culturen, en de moedersterfte 
dient overal sterk te worden verminderd.
 Vrouwen die zelf hun kindertal mogen bepalen, kiezen voor klei-
nere gezinnen. Groter respect voor seksuele mensenrechten en ge-
zondheidszorg leidt in de meeste landen tot lagere bevolkingsgroei 
en een hogere en gelukkiger levensverwachting voor kinderen, die 
door betere opleiding en gezondheid ook een grotere arbeidspro-
ductiviteit krijgen. Seksuele en reproductieve rechten en gezond-
heidszorg dragen bij aan het afremmen van de stijgende overbelas-
ting van milieu en natuur, vooral in snelgroeiende, arme landen.
 Het afremmen van hoge geboortecijfers en het bevorderen van 
een evenwichtige bevolkingsopbouw in een termijn van 12-15 jaar 
kan geleidelijk bijdragen aan verlaging van het risico van geweld. 
Verstrekking van contraceptiva, seksuele gezondheidszorg, voor-
lichting, onderwijs gericht op mensenrechten en persoonlijke au-
tonomie, in plaats van onderdrukking en misbruik van meisjes en 
vrouwen, dragen op termijn dus allemaal bij aan vredesbeleid.
 
minder verwaarloosde kinderen
Het hoofdprobleem is niet dat er te veel kinderen worden gebo-
ren, maar dat er niet goed voor hen wordt gezorgd. Veel baby’s 
en peuters sterven door ziekten en ondervoeding. Kinderen van 
vrouwen die honger lijden hebben een lager hersengewicht en 
een kleinere kans om volwaardige productieve burgers te wor-
den. Veel kleuters en oudere kinderen krijgen geen goed onder-
wijs. Veel jongeren vinden geen zinvol werk en ontberen verstan-
dige regels en opvattingen. Zij groeien op in sociale wanorde, in 
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staten waar rechtsorde ontbreekt en geweld welig tiert. Op al die 
terreinen is beter bestuur en beleid nodig. Dat komt per onder-
werp aan de orde in de volgende hoofdstukken.
 De zelfstandige beslissingsmacht van vrouwen en meisjes moet 
vergroot worden, wat betere opvoeding en scholing van meisjes 
en vooral ook van jongens en mannen vraagt, om hun grotere ver-
antwoordelijkheidszin bij te brengen. Wetten en gewoonterecht 
die oude opvattingen weerspiegelen over seksualiteit, relaties, ge-
zinsvorming en voortplanting dienen hervormd te worden. 
 Evenzeer is bestrijding van honger en armoede nodig om 
tot een evenwichtige bevolkingsopbouw te komen. In ontwik-
kelingslanden waar de inkomens per hoofd stijgen, neemt het 
gemiddeld aantal kinderen dat een vrouw krijgt geleidelijk af.23

 Als er minder ongewenste en niet-geplande baby’s worden ge-
boren in omstandigheden van diepe armoede, ziekten, geweld 
en onderdrukkend bestuur, kan de kwaadaardige neergang van 
de allerarmste landen worden doorbroken. Alles begint dus met 
geboorteplanning. Wie menselijk leed wil helpen bestrijden, 
kan het beste bij het begin beginnen. 

inderjit khurana (india)24 
Op een treinstation in India gebeurt van alles. Het is een komen 
en gaan van reizigers in alle soorten en maten. Bij een station zijn 
ook veel mensen die spullen verkopen, diensten aanbieden of  
bedelen. Velen van hen zijn kinderen.
 De lerares Inderjit Khurana wilde wat plezier in het leven van 
deze kinderen brengen en begon met het voorlezen van verhalen 
op het perron. Eerst kwamen er slechts een paar kinderen luiste-
ren, zingen en dansen. Maar de groep groeide. Op een gegeven 
moment begonnen de kinderen te vragen waarom ze niet zelf  de 
verhalen konden lezen. Waarom moest zij ze voorlezen? Dus be-
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gon Inderjit ze te leren lezen.
 Een paar maanden later werd 
dit de eerste Perron School in 
Bhubaneswar, een belangrijke 
stad aan de kust van Noord-
India. Meer dan 100 leerlingen 
zaten in een vierkant tussen krijt-
strepen die het ‘klaslokaal’ afba-
kenden. Inderjit begon andere 
docenten te vragen vrijwillig les 
te geven, en velen deden dat.
 In 1985 richtte Inderjit de Ru-
chika Social Service Organisa-

tion (rsso) op. Het motto van rsso is: als het kind niet naar de school 
kan komen, dan komt de school naar het kind. Vanaf  dat moment 
zou dit project het leven van Inderjit voorgoed veranderen; toen zij 
de kinderen en hun gezinnen beter leerde kennen, zag ze dat zij nog 
veel meer dingen ernstig ontbeerden.

In de sloppenwijken rondom de treinstations leven talloze kin-
deren zonder toekomst: uit zeer arme gezinnen, of  zonder ou-
ders, of  mishandeld en weggelopen uit slechte omstandigheden. 
Een aantal bedelt, maar de meesten werken; ze maken schoon, 
verkopen dingen, sparen flessen, zoeken in afval wat verkocht of  
gegeten kan worden, poetsen schoenen. Ze doen alles om een 
paar roepies te verdienen. Er liggen veel gevaren op de loer: ben-
des, verkrachting, prostitutie, drugs, aids en andere ziekten. Het 
zijn omstandigheden die de meesten van ons wanhopig maken. 
Maar Inderjit keek niet de andere kant uit. Waarom gaan deze 
kinderen niet naar school? Reguliere scholen staan niet in de slop-
penwijken en zijn te ver weg, zelfs al zouden de kinderen de kos-
ten van schooluniformen, boeken en dergelijke kunnen betalen.

Foto: © Kim Naylor/worldschildrensprize.

org
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 Veel ouders en kinderen binnen deze gemeenschap zijn zich 
niet bewust van het nut van scholing. De ouders die dit wel door-
hebben, zijn soms niet bereid of  in de gelegenheid hun kinderen 
naar school te laten gaan. Jongens worden vaak weggestuurd om 
te werken en geld te verdienen. Meisjes, zelfs van 5 jaar oud, wor-
den soms thuisgelaten om voor hun jongere broertjes of  zusjes 
en het huishouden te zorgen.
 Veel van de kinderen die op de rsso-stationsschooltjes komen 
zijn een beetje wantrouwig. Hun ervaring is dat goedgeklede 
mensen niet van vervuilde kinderen houden. Ze weten dat ze 
anders zijn dan de nette schoolkinderen die ze zien. Het idee van 
school komt bij de meeste straatzwervertjes niet op.
 Het motto ‘zero barriers’ betekent dat scholen zo dicht mogelijk 
bij de verblijfplaats van de kinderen moeten zijn. Het onderwijs 
is gratis. Lestijden zijn zo handig mogelijk gekozen, en de scholen 
staan ook open voor de zusjes en broertjes van de kinderen, 
voor wie zij moeten zorgen. Dit is vooral nodig zodat meisjes 
aanwezig kunnen zijn. Omdat de kinderen veel aan hun hoofd 
hebben, zoals het verdienen van geld of  het vinden van voedsel 
(of  drugs), of  naar hun ouders of  anderen in hun gemeenschap 
moeten luisteren, betekent ‘zero barriers’ ook dat ze naar eigen 
behoeften mogen komen en gaan.
 Honger of  ziekte kunnen een kind weerhouden om te leren. rsso 
verschaft daarom ook voedsel, medische zorg, hygiëne en raad. De 
medewerkers stoppen de kinderen elke zaterdag in bad. Alleen al 
de zorg voor het eigen lichaam versterkt het zelfvertrouwen.
 Het lesprogramma begint met informele dingen: zingen, to-
neelspelen, poppenkast en dansen. Daarna komen de traditio-
nele leermethoden, zodat de kinderen zich ook kunnen redden 
als ze na afloop naar een reguliere school gaan. Omdat de meeste 
kinderen een normale school niet kunnen betalen zijn er speciale 
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sponsorprogramma’s opgericht. Medewerkers staan de kinderen 
ook bij als mentor om de kansen op succes te vergroten. rsso 
schatte in 2007 dat er in totaal ongeveer 50 000 kinderen werden 
bereikt door dit programma. Negentig procent van de kinderen in 
de omgeving van deze scholen bezoekt ze. rsso helpt nu ongeveer 
5000 kinderen tussen zes en veertien jaar via Perron Scholen en 
Alternatieve Scholen in de sloppenwijken rondom een station.25

 

een andere toekomst 
voor seksslavinnetjes 
(thailand)
Sompop Jantraka, een kind in 
Thailand, werd door een ont-
wikkelingsmedewerkster van 
het Amerikaanse vredeskorps 
aangemoedigd te gaan stude-
ren en werd econoom. Toen 
hij bezig was met een onder-
zoek naar de economische si-

tuatie van Noord-Thailand, werd hem duidelijk dat Mae Sai, een 
plaats in het noorden, een belangrijke bron was voor de aanvoer 
van meisjes voor de sekshandel. Het geld dat arme ouders voor 
hun dochters ontvingen stond gelijk aan enkele jaarlonen. Wan-
neer zij zagen dat hun buren veel geld verdienden doordat hun 
dochter in de prostitutie zat, kwamen ouders vaak op het idee 
ook hun eigen dochter te gelde te maken. Zij hoopten dat hun-
zelf  en hun dochters een betere toekomst te wachten zou staan. 
Maar dikwijls eindigen deze kinderen als seksslaaf  in een netwerk 
waaruit ontsnappen onmogelijk is. 
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Vanaf  dat moment had Sompop een missie: het redden van kin-
deren voordat zij het pad van de prostitutie inslaan. Binnen een 
jaar had hij de organisatie dep (Dochters Educatie Programma) 
opgericht, dat samenwerkt met ouders en leraren. Zij geven aan 
welke families zich financieel in een benarde positie bevinden en 
eerder geneigd zijn kinderen aan de sekshandel te verliezen. Deze 
kinderen wordt een veilig onderkomen geboden met onderwijs 
en scholing in zinvolle beroepen. Zo zijn de kinderen minder ge-
neigd in de valse beloftes van de seksbazen te trappen.

 
 
 



 

4. 
één miljard 
lijdt honger
 

de aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders 

hebzucht. 

Mahatma Gandhi (1869-1948)1
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voedselzekerheid en honger

De vraag naar voedsel groeit enorm. De Voedsel- en 
Landbouworganisatie van de Verenigde Naties rekent 

voor dat door bevolkingsgroei, urbanisatie en inkomensgroei er 
in 2050 70 procent meer voedsel nodig is. 2 Maar de groei van het 
voedselaanbod blijft sterk achter, vooral door gebrek aan zoet wa-
ter, nieuwe landbouwgrond, concurrentie met biobrandstoffen, 
klimaatverandering, schaarste aan fosfaten en de vermindering 
van biodiversiteit. Ook bij voldoende voedsel is het probleem 
van honger niet opgelost, omdat de voedselprijzen wereldwijd 
zullen stijgen en de armsten te weinig inkomen hebben. Ook de 
rijke landen zullen de invloed van klimaatverandering merken, 
onder andere door prijsstijging, vooral van vlees.
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hogere vraag 
De wereldbevolking zal in 2050 met een derde zijn toegenomen, 
zo zagen wij in het vorige hoofdstuk. De voedsel- en landbouw-
organisatie fao berekent dat de productie van granen moet stij-
gen van 2,1 miljard ton per jaar nu naar 3 miljard ton in het mid-
den van deze eeuw. Om aan de vraag naar vlees te voldoen zou de 
vleesproductie meer dan verdubbeld moeten worden.
 Wereldwijd zal in 2050 meer dan 70 procent van de bevolking 
in steden wonen. Er zal een verschuiving plaatsvinden van basis-
voedsel als rijst en tarwe naar groente, fruit, vlees, zuivel en vis. 
Als reactie op een toenemende vraag naar gedeeltelijk bereid en 
kant-en-klaar-voedsel, zal de markt zich overal ter wereld meer 
richten op supermarktketens.
 Volgens projecties van de Wereldbank zal het gemiddelde 
economische groeicijfer tussen 2005 en 2050 per jaar 2,9 pro-
cent bedragen: 1,6 procent groei in hoge-inkomenslanden en 
5,2 procent groei in ontwikkelingslanden. Het resultaat hiervan 
is dat het aandeel van ontwikkelingslanden in de wereldwijde 
productie van alles (het bruto wereldproduct) zal stijgen van 
20 procent naar 50 procent. De relatieve verschillen in bnp per 
hoofd tussen rijke en arme landen zullen verminderen, maar ab-
solute verschillen tussen arme en rijke mensen zullen toenemen. 
Verschillen tussen landen onderling en tussen regio’s binnen de 
huidige ontwikkelingswereld worden groter.3

natuurlijke hulpbronnen
Al het voedsel komt uiteindelijk van zon, water en grond. Er is veel 
grond in de wereld die in theorie gebruikt zou kunnen worden 
voor landbouw. Een deel hiervan heeft andere ecologische func-
ties, vooral voor de natuur, die verloren zouden gaan als alle grond 
landbouwareaal wordt. De meeste nog ongebruikte potentiële 
landbouwgrond is te vinden in een paar landen in Zuid-Amerika 
en Sub-Saharisch Afrika. Ontoegankelijke gebieden en gebrek 
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aan infrastructuur begrenzen het gebruik op de korte termijn. 
Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde 
Naties zal de landbouwgrond tot 2050 met slechts 5 procent kun-
nen worden uitgebreid. In ontwikkelde landen zal men 50 mil-
joen hectare landbouwgrond inleveren voor andere doeleinden, 
terwijl in ontwikkelingslanden landbouwgrond toeneemt met 
120 miljoen hectare. Het gebruik van extra land zal onvoldoende 
zijn om aan de enorme vraag naar voedsel te voldoen. 
 Zonlicht is er te over, maar zoet water is schaars. Geïrrigeerde 
landbouwgrond maakt een vijfde deel uit van de totale land-
bouwgrond, maar produceert 50 procent van de oogst. Water is 
dus cruciaal. Ook voor de groeiende veeteelt is veel water nood-
zakelijk. Wereldwijd zijn genoeg zoetwaterreserves beschikbaar 
voor de benodigde productiegroei van voedsel, maar de bron-
nen zijn erg ongelijk verdeeld. Waterschaarste hangt samen met 
plaatselijke machtsverhoudingen, (eigendoms)rechten, prijzen, 
het vermogen om te betalen, beschikbaarheid van informatie, 
en wordt vooral beïnvloed door distributie en goed of slecht be-
stuur.4 Water is macht, vooral in droge streken. 
 Biodiversiteit, de variatie aan plant- en diersoorten en micro-
organismen, vormt de basis van gevarieerde voeding van mensen. 
De biodiversiteit is sterk aan het verminderen. Slechts een dozijn 
diersoorten levert 90 procent van de menselijke inname van dier-
lijke eiwitten, en slechts vier soorten gewassen leveren de helft 
van de plantaardige calorieën: tarwe, rijst, maïs en aardappels.
 
klimaatverandering
Naast een wereldwijde temperatuurstijging leidt klimaatveran-
dering tot meer hittegolven en droogtes, overstromingen, he-
viger regenbuien, stormen en orkanen. In de landbouw wordt 
de voedselproductie direct getroffen door hogere temperaturen, 
hogere co2-concentratie, neerslagveranderingen, meer onkruid, 
insectenplagen en ziekten.
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 Op het noordelijk halfrond kunnen hogere temperaturen 
leiden tot grotere gebieden die potentieel geschikt zijn voor 
landbouw. Ook kunnen langere periodes ontstaan waarin ge-
wassen groeien en grotere opbrengsten worden geoogst. Op het 
zuidelijk halfrond kan er een afname zijn van oogsten en een 
hogere frequentie van extreme weersituaties, zoals droogtes en 
overstromingen. Met name in de tweede helft van de 21e eeuw 
zou dit kunnen leiden tot een duidelijk negatief effect op de to-
tale voedselproductie. Dit zal leiden tot hogere voedselprijzen 
en meer honger.
 Vooral landbouw in ontwikkelingslanden zal dus getroffen 
worden door klimaatverandering. Volgens het International 
Food Policy Research Institute zullen de oogsten per hectare 
van de belangrijkste gewassen verminderen. Zuid-Azië zal het 
zwaarst getroffen worden. De gevolgen van klimaatverandering 
zijn gemengd voor Sub-Saharisch Afrika, Latijns-Amerika en 
het Caribisch gebied.
 In ontwikkelingslanden zal door klimaatverandering in 2050 in 
vergelijking met het jaar 2000 de geïrrigeerde tarweproductie da-
len met 28-34 procent, en de geïrrigeerde rijstproductie met 14-19 
procent. In sommige delen van de wereld zal de oogst in 2050 zelfs 
kunnen halveren door klimaatverandering: in Zuid-Azië zal er 50 
procent minder tarwe worden geproduceerd, en in het Midden-
Oosten 47 procent minder maïs en 30 procent minder rijst.5 
 
biobrandstoffen 
Uitputting van fossiele energiebronnen en zorgen over de kli-
maatverandering hebben geleid tot een hoger gebruik van 
plantaardig materiaal als brandstof. De productie van biobrand-
stoffen, met name ethanol en biodiesel, is verdriedubbeld sinds 
2000. Er wordt verwacht dat zij opnieuw zal verdubbelen in de 
komende tien jaar, omdat ontwikkelde landen die een alternatief 
voor olie zoeken hier flink in investeren. 
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 In 2009 maakten biobrandstoffen 0,2 procent uit van de we-
reldwijde energieconsumptie. Voor het wegtransport zal het ge-
bruik van biobrandstoffen toenemen van 1,5 procent in 2009 tot 
5 procent in 2030 en 8 procent in 2050. Voor de landbouw heeft 
dit grote gevolgen, omdat gewassen die ook kunnen dienen als 
voedsel voor brandstof worden gebruikt. 
 In 2009 gebruikte men voor de productie van biobrandstoffen 
2 procent van de wereldwijde landbouwgrond. Naar verwachting 
wordt dat 4 procent in 2030. Voor biobrandstof gebruikte men in 
2009 al 7 procent van het areaal grof graan en 9 procent van het 
wereldwijde areaal voor plantaardige olie. Deze percentages zul-
len sterk gaan stijgen. Biobrandstoffen worden (grotendeels ten 
onrechte) gezien als een milieuvriendelijke vorm van energie.
 Er zijn veel soorten biobrandstoffen, die onderling veel kunnen 
verschillen in de vermindering van co2-uitstoot in vergelijking met 
fossiele energie: van 10-30 procent vermindering door ethanol van 
maïs in de Verenigde Staten, tot 70-90 procent vermindering door 
ethanol van suiker in Brazilië. Dit lijkt mooi, als je de landschaps-
verandering en de gevolgen voor voedsel niet meetelt.
 Biobrandstoffen worden vaak verdeeld in generaties. Bio-
brandstoffen van de eerste generatie zijn vooral voedselproduc-
ten. Zij bestaan onder andere uit suikers, zetmeel, plantaardige 
olie of dierlijke vetten, die met chemische processen of vergisting 
worden omgezet in brandstoffen. Biodiesel wordt onder andere 
verkregen uit maïs (maïsolie), koolzaad (koolzaadolie), oliepalm 
(palmolie) en soja (sojaolie). Bio-ethanol wordt onder andere 
verkregen uit suikerbiet, suikerriet, suikerpalm en ook uit graan. 
Het is vreemd dat dit voedsel voor brandstof wordt gebruikt in 
een wereld waar veel honger heerst. 
 Biobrandstoffen van de tweede generatie zijn geen voedsel. 
Deze worden gemaakt uit planten die hiervoor geteeld worden 
(energiegewassen) of uit oneetbare gedeelten van voedselgewas-
sen. Voorbeelden zijn energiegewassen zoals wilgen, oneetbare 
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vruchten, houtsnippers, stro, dierlijk vet, gebruikt frituurvet en 
afval. 
 Op dit moment worden vooral eerste- en tweedegeneratiebio-
brandstoffen afkomstig uit de landbouw gebruikt als alternatief 
voor benzine en diesel. Voor het produceren hiervan is extra land 
nodig, waardoor bossen, moerassen en graslanden verdwijnen, 
zowel direct als indirect. De co2-voorraden die de bodem en be-
groeiing van deze gebieden vast hebben gehouden komen dan 
terecht in de atmosfeer. Er wordt op die manier een ‘co2-schuld’ 
opgebouwd. Het kost decennia voordat de lagere uitstoot van 
biobrandstoffen in vergelijking met fossiele brandstoffen terug is 
verdiend. Biobrandstoffen leiden dus tot het tegenovergestelde 
als waar ze voor bedoeld zijn. 6 
 Biobrandstoffen worden nog steeds gezien als het toekom-
stige alternatief voor olie. Het verbruik van olie in rijke landen 
is echter zo hoog dat de vervanging door biobrandstoffen te veel 
grond en water vereisen. Als de huidige wereldvoorraad koolhy-
draten (graan en suiker) in ethanol zou worden omgezet, zou 
dat maar 40 procent van het wereldwijde verbruik van ruwe olie 
kunnen vervangen, nog afgezien van de gevolgen die dit zou 
hebben voor de voedselproductie. 7 
 Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat het aanbod en 
de prijzen van voedsel en de hoeveelheid mensen met honger 
negatief worden beïnvloed door biobrandstoffen. 8 Volgens het 
imf en het International Food Policy Research Institute (ifpri) 
waren biobrandstoffen verantwoordelijk voor 30 procent van 
de prijsstijging van voedsel tijdens de voedselcrisis in 2008. Bio-
brandstoffen zouden kunnen leiden tot een extra 600 miljoen 
mensen met honger in 2025; 16 miljoen extra voor elke procent-
punt toename van de voedselprijzen.9
 De tweede generatie biobrandstoffen die niet aan voedsel ge-
relateerd zijn lost de problemen niet op, omdat die afhankelijk is 
van monocultuur: op hetzelfde stuk wordt vaak hetzelfde gewas 



76

verbouwd, en daardoor blijft er concurrentie bestaan met land, 
water en andere benodigdheden voor voedselproductie. Bio-
brandstoffen waarvoor geen monocultuur nodig is, zoals afval 
uit steden, overblijfselen uit landbouw, en algen (de derde gene-
ratie), hebben veel minder schadelijke neveneffecten en zouden 
sterker ontwikkeld moeten worden. 10 
 
fosfaten
Fosfor is wezenlijk voor mensen, planten en dieren. Het is 
noodzakelijk voor de energiehuishouding in de cel en voor de 
opbouw van botten, membranen en genetisch materiaal. Voor de 
voedselproductie zijn fosfaten onmisbaar: gewassen groeien niet 
zonder. Van nature is het fosfaatgehalte in de bodem erg laag en 
beperkend voor de plantengroei. Moderne landbouw heeft extra 
fosfaten nodig, die het krijgt met behulp van mest en kunstmest. 
Vooral in de industrielanden is de bemesting hoog. Vaak wordt 
overbemesting met fosfaat toegepast om een maximale oogst te 
bereiken. China neemt circa 30 procent van het mondiale ge-
bruik voor zijn rekening, India 15 procent, de Verenigde Staten 
11 procent en de 15 Europese Unie-staten 7 procent. In ontwik-
kelingslanden is de bemesting veel lager. 
 Fosfaat is een delfstof. Veel fosfaat gaat verloren, eerst bij de 
winning in de mijnbouw, en daarna bij het gebruik in de land-
bouw en verderop in de voedselketen. Slechts een beperkt deel 
wordt teruggewonnen en het grootste deel eindigt op de oce-
aanbodem. Door de stijgende vraag naar voedsel (waaronder 
steeds meer vlees) en biobrandstoffen, zal volgens berekeningen 
de ‘winbare’ voorraad fosfaten over 75 jaar zijn uitgeput, en de 
gehele voorraad over 170 jaar. Er is geen alternatief voor fosfaten; 
er zal dan niet meer genoeg voedsel kunnen worden geprodu-
ceerd om de wereldbevolking te voeden.

Door een krappe markt en een toenemende vraag leidt schaars-
te direct tot een sterke prijsstijging. 11 Europa is voor fosfaat vrij-
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wel geheel afhankelijk van de import: het heeft nauwelijks eigen 
voorraden. Het grootste deel bevindt zich in Marokko en de 
Westelijke Sahara (43 procent) en China (27 procent). Toekom-
stige schaarste kan leiden tot geopolitieke spanningen. 12
 
honger en armoede 
Zelfs als er genoeg voedsel wordt geproduceerd om de gehele 
wereldbevolking te kunnen voeden, kan voedsel op veel plaatsen 
moeilijk verkrijgbaar of veel te duur zijn.
 Honger is niet alleen het gevolg van armoede, maar ook de 
belangrijkste oorzaak. Armoede belemmert mensen voedsel te 
kopen of te produceren. Hongerige mensen kunnen minder 
goed naar hun vermogen werken en zijn gevoeliger voor ziekte. 
Ondervoede kinderen kunnen niet goed leren. Sommigen zijn 
door hersenschade voor het leven gehandicapt. Hierdoor kun-
nen zij niet uit de armoede komen. 
 We zijn ons er hier meestal niet van bewust dat ruim een op de 
zeven mensen in de wereld dagelijks honger lijdt. Drie kwart van 
hen bestaat uit vrouwen en kinderen. Het is een werkelijkheid 
die meestal duizenden kilometers ver weg ligt. Ondertussen zijn 
we trots op een wereld van technische vooruitgang, die bol staat 
van de rijkdom. 
 Het aantal mensen dat honger heeft, is de laatste 10 jaar 
fors toegenomen. In 2009 passeerde het de één miljard, 13 om 
in 2010 te zakken naar 925 miljoen mensen. In 2011 neemt dit 
aantal weer toe door stijgende voedselprijzen. 14 Om de honger 
te verminderen is een landenspecifieke aanpak het effectiefst. 
In slechts zeven landen – Bangladesh, China, Democratische 
Republiek Congo, Ethiopië, India, Indonesië en Pakistan – 
bevindt zich namelijk twee derde van alle mensen met honger. 15
 Ondervoeding bij kinderen begint al voor de geboorte, wan-
neer zieke, gestreste of slecht gevoede moeders te lichte kinderen 
met ondervoede hersenen en andere gebreken baren. Dit speelt 
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bij meer dan de helft van alle sterfgevallen onder zeer jonge kin-
deren, omdat het borelingen minder weerstand geeft tegen ziek-
tes. Ondervoede kinderen ontwikkelen zich langzamer, gaan la-
ter naar school en presteren minder goed. 17 Zo vermenigvuldigt 
het leed zich naar volgende generaties. 18
 Honger heeft veel andere gezichten naast verhongering en 
hongersnood. Chronische ondervoeding leidt tot gebrek aan 
belangrijke vitamines en mineralen, waardoor groei, weerstand 
en hersenen achterblijven. Verhongering is vaak niet de directe 
oorzaak van overlijden. Mensen sterven aan de ziektes waar hon-
ger en vuil water toe leiden. De vier meest voorkomende ziektes 
bij kinderen zijn diarree, acute ademhalingsziekten, malaria en 
mazelen, ziektes die alle makkelijk te genezen en te voorkomen 
zijn. 
 Er zijn 114 landen waar een deel van de bevolking onder de 
armoedegrens van 1,25 Amerikaanse dollar 19 leeft. Het land met 
het grootste aantal is India, met meer dan 484,5 miljoen zeer 
armen. China is tweede, met een ruime 211 miljoen inwoners 
onder de armoedegrens. 
 Er zijn 69 landen waar meer dan 10 procent van de bevolking 
onder de armoedegrens leeft. In 24 van die landen leeft meer dan 
50 procent van de bevolking onder de armoedegrens. Slechts 
drie van deze landen liggen buiten Afrika: Nepal, Haïti en Oost-
Timor. 20 
 In totaal waren er in 2007 1,37 miljard mensen die onder de 
armoedegrens leefden. Dat is bijna 20 procent van de totale we-
reldbevolking. 21 De situatie is in 2011 nog ongeveer hetzelfde.
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de maatschappij, dat 
ben je zelf (indonesië)
Je hoeft geen beroemdheid te 
zijn of  te worden om voor veel 
mensen een groot verschil te 
maken. Een voorbeeld: Yuni  
Kurniyatiningsih, een vrouw van 
achtentwintig in Indonesië.

Yuni zet zich in voor de ar-
men in Indonesië waar zij kan. 
Opgegroeid in Java, vlak bij Yog- 

yakarta, had Yuni het geluk te kunnen beginnen met een studie 
agrarisch recht doordat haar ouders het financieel beter hadden 
dan de gemiddelde Indonesische inwoner. Al tijdens haar studie 
hield ze zich bezig met het helpen van mensen die het slecht ge-
troffen hadden.

De Nederlandse studente Janneke Bosman kwam met haar in 
contact toen zij in Indonesië ging werken. Yuni vertelde haar over 
haar werk en confronteerde haar met de verschillen tussen arm 
en rijk. De grote sloppenwijken pal naast de dure winkelcentra 
drukken de neus van de buitenlandse gast op de bittere feiten.

Yuni liet haar projecten zien voor microkrediet. Iedere week 
bezocht ze afgelegen dorpjes rondom Yogyakarta om de inwo-
ners hun kleine bedrijfjes te helpen opzetten, zoals een lokale 
lampenmaker, een geitenhoeder en een tempehverkoper. Met 
de kleine lening konden zij een handeltje beginnen. Zij vertelden 
vol enthousiasme over hun nieuwe zaken. Yuni begeleidde hen en 
zorgde dat de leningen werden afgelost. Zodra het project goed 
liep, konden de bewoners op eigen benen de handel voortzetten. 
Dit zorgt ervoor dat er nu veel meer bedrijvigheid is in de dorpjes 
en het geeft de starters en hun gezinnen werk en inkomen.
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Na de tsunami in 2004 reisde Yuni af  naar Atjeh, waar het water 
de verschrikkelijkste verwoestingen had aangericht. Zonder zelf  
onderdak te hebben, hielp ze mee met opruimen en het onder-
steunen van de slachtoffers.

Yuni liet ook een project in Pangandaran zien dat door een 
tweede tsunami overrompeld was in 2006. Samen met de lokale 
bevolking probeert ze de leefbaarheid weer terug te brengen in 
het verlaten gebied. De bewoners vertelden dat het er eens le-
vendig en druk was. Maar door het trauma van de ramp was voor 
velen alle levenslust weggeëbd. Yuni’s project hielp dit weer terug 
te brengen. Yuni zette zich daarna in voor een ecologisch project 
in Noord-Sumatra.22

 

economische crisis
De economische crisis van 2007-2010 is in de Verenigde Staten 
en Europa veroorzaakt door te hoge leningen, kaartenhuisinves-
teringen, bedrieglijke effecten en het falen van banken. Daardoor 
is in 2007-2010 plots 2300 miljard dollar aan kapitaal weggesmol-
ten. 23 Falende en onbetrouwbare financiële experts die inspeel-
den op hebzucht en kortzichtigheid van consumenten hebben 
de wereld in een recessie gestort. Dit heeft grote gevolgen op de 
korte en lange termijn, vooral voor de allerarmsten, bij wie de re-
kening uiteindelijk terechtkomt. De meeste welgestelden in ont-
wikkelde landen kunnen de gevolgen van de crisis wel opvangen. 
Zij teren in op kapitaal, stoten zwakke delen van hun beleggingen 
en bedrijven af, gaan een keer minder met vakantie en stellen de 
aanschaf van een nieuwe auto uit. De lonen voor lagere klassen 
worden gematigd en er vallen ontslagen. Aan de onderkant van 
de wereldeconomie is de rek er helemaal uit. Landloze arbeiders 
en mijnwerkers kunnen de gevolgen niet afwentelen op anderen 
die nog lager in de economische piramide staan.
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 Kaart 4.2 geeft de inkomensverdeling in de wereld aan. Hoe 
lichter, hoe zwakker de economie.

ecologische achteruitgang
Klimaatverandering heeft vooral voor de armste landen grote ge-
volgen. Door het stijgen van het zeeniveau, droogtes, hittegol-
ven, overstromingen en ongewone variatie in regenval kunnen in 
komende decennia nog 600 miljoen meer mensen in armoede 
en ondervoeding geraken. Voor veel mensen zal een gebrek aan 
water een probleem worden. In lage gebieden zullen overstro-
mingen honderden miljoenen mensen in gevaar brengen. 24 
 Door overstromingen en droogtes die mede het gevolg zijn 
van klimaatverandering is er een grotere kans op acute hongers-
noden, met name in droge gebieden in Sub-Saharisch Afrika. 
Door de klimaatverandering zal er ook een grotere kans ontstaan 
op ziekten en plagen voor landbouwdieren en gewassen. Ziekten 
kunnen gemakkelijker worden overgebracht van dieren op men-
sen en door mensen onderling, door vervuild, geïnfecteerd of 
zelfs giftig water en voedsel. 
 Armen zijn het kwetsbaarst voor natuurrampen, want zij 
hebben weinig middelen om op terug te vallen. Zij geven 50-80 
procent van hun inkomen uit om te overleven. Als het voedsel 
wegvalt door een natuurramp of door onbetaalbaarheid heeft 
dat vergaande consequenties. Vaak moeten kinderen dan van 
school worden gehaald, of vee moet worden verkocht. Dat zijn 
noodmaatregelen die op termijn nog meer armoede veroorza-
ken, waar zij zich nog moeilijker aan kunnen ontworstelen.25 
 Honger en armoede komen het meest voor op het platteland. 
Vaak onderhouden boeren hun familie door eigen productie. 
Na een goede oogst kan de boer zijn schulden wat afbetalen en 
het overschot verkopen in de stad. Dit kan worden gehinderd 
door verkeerde internationale voedselhulp uit overschotlanden 
als de vs en de eu die zorgt dat er in de steden goedkoop geïm-



Figuur 4.2: Bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking 
(in dollars) (ppp) (2005-2009)26
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porteerd voedsel is. Hierdoor verliest de kleine boer nabij de 
steden zijn afzetmarkt. Hij trekt in arren moede als werkzoe-
kende naar de stad. Zo ontstaat een cirkel waar een land niet 
uitkomt als de structurele voedselhulp niet plaatsmaakt voor 
landbouwontwikkeling. Deze kwalijke cirkel houdt ook vaak 
slecht besturende regimes in stand, omdat de meeste opstanden 
tegen regimes in steden ontstaan. Zolang daar voldoende in-
gevoerd voedsel is, kunnen corrupte en slechte regimes aan de 
macht blijven. 
 Door grotere spierkracht en een traditioneel overheersende 
rol van jongens en mannen eigenen zij zich het merendeel van 
het voedsel toe, terwijl vrouwen veel van het werk in de land-
bouw doen en de kinderen baren en verzorgen. Als vrouwen een 
inkomen hebben, besteden zij dat vooral aan het huishouden 
en het gezin, terwijl mannen vaker hun loon aan andere zaken 
uitgeven. 27 Onderzoek toont ook aan dat in families waar de 
meisjes en vrouwen onderwijs hebben genoten minder ziektes 
en ondervoeding voorkomen. Gelijkberechtigen van mannen en 
vrouwen zou veel kunnen betekenen voor het bestrijden van de 
grootste misère. 
 
hogere voedselproductie
De opkomende markten van de rijken en middenklasse in Chi-
na en India en de groeiende koopkracht van deze klassen heeft 
gezorgd voor luxere eetpatronen en dus een groeiende markt 
voor vlees en zuivel, waarvoor veel land, water en energie nodig 
is. 28

 Een goed landbouwbeleid combineert een hogere voedselpro-
ductie met economische groei en werkgelegenheid voor de arm-
sten in ontwikkelingslanden, aanpassing aan en vermindering 
van klimaatverandering, en het behoud van de biodiversiteit en 
schaarse natuurlijke bronnen. Goed landbouwbeleid vangt veel 
vliegen in één klap. Simpelweg meer voedsel produceren kan de 
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co2-uitstoot verhogen, dus is duurzame landbouw nodig, met 
betere technieken.
 Door het uitbreiden van bestaande landbouwgrond is het 
mogelijk te voorzien in 20 procent van de benodigde toename 
van de voedselproductie. 120 miljoen hectare extra grond kan 
worden gebruikt in ontwikkelingslanden, met name in Sub-
Saharisch Afrika en in Latijns-Amerika. In veel gebieden zijn 
investeringen nodig om obstakels te verwijderen en toegang te 
krijgen tot deze grond.
 De overige 80 procent van het extra voedsel dat nodig is, moet 
komen van een verhoging van de opbrengst per hectare. Dit zal 
een grote opgave zijn, omdat wereldwijd juist de jaarlijkse pro-
ductiegroei van de belangrijkste gewassen afgenomen is van 3,2 
procent in 1960 tot 1,5 procent in 2000 per hectare. 29 

Slimme inputsubsidies in ontwikkelingslanden kunnen leiden 
tot meer voedsel. Na een ernstige hongersnood besloot de presi-
dent van Malawi in 2006 arme boeren massaal kunstmest te leve-
ren tegen een vijfde van de marktprijs. Dit stuitte op weerstand 
van de Wereldbank omdat dit de marktwerking zou verstoren. 
Inmiddels groeit de economie van Malawi met 6-10 procent per 
jaar, 30 kan het land voor het eerst sinds 1980 zijn eigen bevolking 
voeden, en zelfs voedsel uitvoeren naar de buurlanden Lesotho 
en Zimbabwe.
 Het is essentieel om de input van de landbouw efficiënter te 
maken, omdat natuurlijke bronnen schaarser worden en de prij-
zen van fossiele energie, fosfaat en stikstof de komende decen-
nia zullen stijgen. Er zijn verschillende technologieën die hierbij 
van belang zijn. Duurzame landbouw, conservation agriculture, 
kan het verbruik van energie met 66-75 procent verminderen, 
en tegelijkertijd co2 opslaan. Verwacht wordt dat het gebruik 
van mest in ontwikkelingslanden zal toenemen. Met name bij 
het eindgebruik zijn er technieken om mest preciezer in te zet-
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ten. Geïntegreerde gewasbescherming biedt technische moge-
lijkheden om plagen te monitoren en bestrijdingsmiddelen op 
het juiste moment in te zetten. Hierdoor wordt het verbruik van 
bestrijdingsmiddelen geminimaliseerd en de oogst verhoogd. 
Ook op het gebied van watermanagement bestaan er manieren 
om bijvoorbeeld de bodemvochtigheid beter te behouden; dit is 
vooral belangrijk voor regio’s met waterschaarste. 31 
 Hoewel technologieën die de productie verhogen al ontwik-
keld zijn, worden deze niet overal toegepast en zijn er grote ver-
schillen in oogsten tussen regio’s. Betere zaden of landbouwtech-
nieken worden niet overal toegepast. Dat komt niet alleen door 
gebrek aan informatie van de boeren en onvoldoende technische 
vaardigheden. Slechte infrastructuur, zwakke instituties en een 
ongunstig landbouwbeleid vormen grote obstakels om techno-
logie te gebruiken. Technologie is vaak niet aangepast aan de 
lokale omstandigheden. Om dit op te lossen zijn investeringen 
in infrastructuur en instituties nodig, en beleid om boeren te 
stimuleren gebruik te maken van betere technologie.
 Er bestaan in ontwikkelingslanden weinig instituties voor het 
verspreiden van kennis, vaardigheden en informatie over nieuwe 
technieken, plantensoorten en culturele praktijken. De meer-
derheid van de boeren is vrouw, maar het is gebruikelijk om trai-
ningen vooral te richten op mannen. In totaal maken vrouwen 
slechts gebruik van 5 procent van de beschikbare diensten. 32 Het 
versterken van lokale vrouwen- en boerenorganisaties in ontwik-
kelingslanden en het richten van internationale hulp specifiek 
op vrouwen kan betere landbouw opleveren. 
 De gemiddelde jaarlijkse nettoinvesteringen in de landbouw 
in ontwikkelingslanden die nodig zijn om de benodigde toename 
van de productie te leveren bedragen 83 miljard dollar. Dat is on-
geveer een verdubbeling van de huidige investeringen. Twintig 
miljard dollar hiervan is nodig voor het verbouwen van gewassen, 
13 miljard voor de veeteelt en 50 miljard voor ondersteunende 
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diensten, zoals opslag en verwerking. Kosten voor publieke goe-
deren zoals wegen, havens, grootschalige irrigatieprojecten, elek-
triciteit en andere benodigdheden komen hier nog bij.
 Investeringen in onderzoek en ontwikkeling (r&d) in de agra-
rische sector zijn zeer productief, met rates of return van 30 tot 
75 procent. Landbouwonderzoek in ontwikkelingslanden wordt 
gedomineerd door de publieke sector. Extra investeringen zou-
den in eerste instantie dan ook vanuit de regeringsbegrotingen 
moeten komen. Om meer private investeringen in r&d te trek-
ken is het nodig dat er intellectuele eigendomsrechten bestaan, 
maar deze mogen niet ten koste gaan van de toegang van kleine 
boeren tot nieuwe technologie. 33

 Voor de productie van voedsel moeten schaarse natuurlijke 
bronnen op een efficiënte en duurzame manier worden gebruikt. 
De belangrijkste methoden om te voorkomen dat de winbare 
voorraad fosfaten over 75 jaar is uitgeput, zijn het recyclen van 
fosfaten en het terugdringen van verspilling. 34

 Naast het produceren van voldoende voedsel en het vermin-
deren van honger en armoede zijn er binnen de landbouw ook 
mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen te verminde-
ren. Op dit moment is de landbouw verantwoordelijk voor 14 
procent van de wereldwijde uitstoot. Wanneer de voedselpro-
ductie sterk stijgt, zal ook de uitstoot stijgen, tenzij betere land-
bouwmethoden worden toegepast. In vergelijking met andere 
methoden om wereldwijde emissies te verminderen zijn land-
bouwtechnieken goedkoop, beschikbaar en direct inzetbaar. 
 Met name landbouwmethoden die koolstof afvangen en 
opslaan in de bodem en in de begroeiing zijn veelbelovend. 
Landbouw die de bodem zo min mogelijk verstoort en bedekt 
houdt, en gewassen mengt en afwisselt, leidt tot meer opslag van 
co2. Ook het niet meer ploegen van het land, het gebruik van 
overblijfselen voor compost of humus, permanente planten als 
bodembedekking, het opnieuw inzaaien en de verbetering van 
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begrazing op graslanden, plus het combineren van gewassen en 
bomen verhoogt de capaciteit van bodem en begroeiing om co2 
op te nemen. Indirect leidt een verhoging van de landbouwpro-
ductiviteit tot een vermindering van de ontbossing en de daarbij 
vrijkomende broeikasgassen. 35 
 De landbouw is op dit moment gericht op een zo hoog mo-
gelijke oogst binnen specifieke weersomstandigheden. Over een 
aantal decennia is het wellicht nuttiger als de landbouw is ge-
richt op een redelijke oogst binnen uiteenlopende weersomstan-
digheden. 36

 Het ontwikkelen van nieuwe zaden die bestand zijn tegen ex-
treem weer kan cruciaal blijken te zijn. Genetische manipulatie 
is weliswaar controversieel, maar het heeft de potentie om voed-
sel te kunnen produceren voor miljarden extra mensen. 
 Zo is in 2009 het dna van het zogenaamde kafferkoren (Sor-
ghum bicolor) in kaart gebracht. Deze Afrikaanse versie van tarwe 
groeit enkel in extreem hete gebieden. Het kafferkoren kan in de 
hitte en droogte toch voedingsstoffen opnemen. Met gentech-
nologie kan deze eigenschap in andere planten gebruikt worden. 
Hierdoor zijn wetenschappers weer een stap dichter bij het produ-
ceren van voedsel op grote schaal in extreem droge gebieden. 37

 
koopkracht voor voedsel
Economische groei die voortkomt uit landbouw, in het bijzon-
der door kleine boeren, is twee keer zo effectief voor de armen 
als groei binnen andere sectoren, want 75 procent van de armen 
woont in landbouwgebieden. Dus zou een groot deel van de ont-
wikkelingshulp hierop gericht moeten zijn. In de praktijk is ech-
ter het deel van de officiële hulp van overheden (Official Deve-
lopment Assistance, oda) dat naar landbouwontwikkeling gaat, 
tussen 1980 en 2005 verminderd van 17 procent tot 3,5 procent. 
 Voor een overkoepelend mondiaal armoedebeleid kunnen de 
Millenniumdoelen uit 2000 als basis dienen. Zij moeten echter 
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wel gepreciseerd worden. Sommige zijn niet specifiek genoeg naar 
plaats en tijd. Het was makkelijk om in het jaar 2000 op te schrij-
ven wat in 2015 moet zijn bereikt, terwijl de staatshoofden die dit 
hebben beloofd dan al met pensioen zijn. Zij worden niet op hun 
beloften afgerekend. We doen er dus goed aan Millenniumdoelen 
per land en tijd te preciseren en in stappen te verdelen. In de Mil-
lenniumdoelen van het jaar 2000 is voorts verzuimd een verbete-
ring van geboorteregelingen tot de prioriteiten te rekenen. 
 Voor de voedselproductie zou het gunstig zijn als de toene-
mende vraag naar vlees in rijke landen en opkomende economie-
en wordt afgeremd. Er zou dan veel minder soja geproduceerd 
hoeven te worden, een bestanddeel van veevoer. Veel grond 
komt dan beschikbaar voor het produceren van direct voedsel 
voor mensen. In rijke landen krijgen ook steeds meer mensen 
ernstige ziekten, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en kanker, 
die mede veroorzaakt worden door te veel en verkeerd voedsel. 
Veel voedsel bevat te veel vet, suiker en zout, en te weinig voe-
dingsstoffen zoals vitamines en vezels. 
 Biobrandstoffen concurreren met voedsel. Zij zijn geen schoon 
alternatief voor olie en leiden tot hogere voedselprijzen. Rege-
ringen kunnen beter stoppen met de investeringen die honger 
verergeren, en investeren in maatregelen en subsidies om brand-
stofverbruik in de transportsector te verminderen. Zij kunnen 
bijvoorbeeld stimuleren dat mensen kiezen voor andere vormen 
van vervoer, dichter bij hun werk wonen, en in zuiniger auto’s 
gaan rijden. Deze maatregelen zijn goedkoper en effectiever.
 Veel landen zullen afhankelijk zijn van internationale handel 
om hun voedselvoorziening zeker te stellen. In 2050 zal de netto 
import van graan in ontwikkelingslanden meer dan verdubbe-
len, van 135 miljoen ton in 2008-9 tot 300 miljoen ton in 2050. 
Hiervoor is een competitief en eerlijk wereldhandelssysteem 
nodig, dat bijdraagt aan een betrouwbare voedselmarkt. Boeren 
uit ontwikkelingslanden moeten gemakkelijker toegang krijgen 
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tot deze markt zodat er eerlijke concurrentie ontstaat. Tariefmu-
ren, quota’s, exportsubsidies en zelfs voedselhulp verstoren de 
wereldvoedselhandel. 38 

een beter milieu begint 
bij jezelf (jésus león 
santos, mexico)
Een beter milieu begint bij 
jezelf. Dat is wat Jésus León 
Santos, een kleine Mexicaanse 
boer, gedacht moet hebben. 
Hij leeft in Oaxaca, een van 
Mexico’s armste staten. Het 
gebied waarin hij leeft kampte 
met een van de hoogste per-

centages erosie ter wereld. De erosie deed duizenden Mexicanen 
wegtrekken omdat hun land onbruikbaar was geworden.

 In 1980 stapten de boeren over op moderne maïszaden. Dit 
leidde tot overbelasting van het land en kleinere oogsten. Door 
gesubsidieerde Amerikaanse maïsexport en de afspraken bin-
nen de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst stortte 
de prijs van maïs in Mexico in. Hierdoor konden de boeren de 
pesticiden die hun nieuwe soorten maïs nodig hadden niet meer 
betalen. Bovendien bleek door de erosie 500 000 hectare in de 
Mexicaanse staat Oaxaca onvruchtbaar te zijn geworden.

 In het begin van de jaren tachtig besloot een kleine boer, Jésus 
León Santos, de erosie aan te pakken door middel van herbe-
bossing van het gebied, samen met de lokale bevolking. Hiervoor 
zette hij de democratische organisatie cedicam op, gericht op de 
integrale ontwikkeling van de kleine boeren in het Mixteekse leef-
gebied, waartoe Oaxaca ook behoort. Samen planten zij tegen-
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woordig 200 000 bomen per jaar. De bomen brengen het land 
weer tot leven: erosie wordt gestopt, grond en water worden 
vastgehouden door de boomwortels, er wordt meer kooldioxide 
opgenomen uit de lucht, groene gebieden herrijzen en de bomen 
verschaffen duurzamer en schoner brandhout voor de inwoners. 

 León organiseerde ook het graven van sloten en grachten 
voor irrigatie. Hij propageert duurzame akkerbouw met natuur-
lijke compost en oorspronkelijke zaadsoorten. 

 Samen hebben de boeren nu meer dan 1 000 hectare land 
herbebost en voor een stijging van 50 procent in de lokale op-
brengsten van de akkerbouw gezorgd. Waar eerst nog maar 25 
tot 30 procent van het gebied vruchtbaar was voor akkerbouw, is 
dat nu 80 procent. Als gevolg is de emigratie sterk verminderd. In 
2008 ontving hij de Goldman-prijs voor het milieu.39

 
Armoede is honger. Armoede is gebrek aan onderdak. Armoede 
is ziek zijn en niet in staat zijn een dokter te bezoeken. Armoede 
is niet naar school kunnen en niet kunnen lezen. Armoede is 
geen werk hebben, bang zijn voor de toekomst, en moeten leven 
van dag tot dag. Armoede is een kind verliezen aan ziekte door 
vervuild water. Armoede is geen enkele keuze hebben, machte-
loos gevangene zijn van je situatie. Armoede is dus onvrijheid. 40  
 Waarom zou de mens, die onvoorstelbaar ingewikkelde tech-
nologie weet te ontwikkelen om verre ruimtetochten te onder-
nemen en daar honderden miljarden aan besteedt, niet in staat 
zijn om zijn eigen soortgenoten van voldoende veilig voedsel, 
drinkwater en inkomen te voorzien? Het is een kwestie van pri-
oriteiten, en dus van politieke visie en ethiek (hoofdstuk 2).





5. 
ziekten, plagen 
en rampen

waar rijkdom wordt verzameld maar mensen verwaarloosd slaan ziekten en 

plagen toe.

Oliver Goldsmith (1728-1774) 1
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Epidemieën en pandemieën zijn van alle tijden: de Spaanse 
griep, malaria, tuberculose, cholera, (builen)pest en gele 

koorts zijn bekende gesels van de mens. In welvarende landen 
leken ze te zijn overwonnen, maar de dreiging is in de 21e eeuw 
niet helemaal verdwenen. Ten eerste door de grote mobiliteit 
van mensen, en ten tweede door de verstedelijking in landen 
met slechte voorzieningen. Infectieziektes kunnen zich razend-
snel verspreiden. De ‘Mexicaanse griep’ in het voorjaar van 
2009 is een voorbeeld: binnen enkele weken had het influenza 
A (H1N1)-virus zich over meerdere continenten verspreid. Ge-
lukkig viel de ernst mee, maar dat is geen geruststelling voor de 
toekomst. Door urbanisatie zal in 2025 70 procent van de we-
reldbevolking in steden leven, zo’n 4,9 miljard mensen. 2 In arme 
steden met slechte riolen en besmet drinkwater verspreiden ziek-
tekiemen zich het snelst.
 Een derde factor is de opkomst van tamelijk nieuwe ziekten. 
Dit kunnen terugkerende oude ziekten en mutaties daarvan zijn, 
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zoals resistente tbc, maar ook nieuwe virussen die kans krijgen 
zich te ontwikkelen. Ziektes gedijen in slechte sanitaire voorzie-
ningen en bij veelvuldige interactie tussen mensen, vooral waar 
diepe armoede heerst. 
 Onbeheerste verstedelijking in slums waar deugdelijk bestuur 
en collectieve diensten ontbreken, leidt tot slechte behuizing, 
vervuiling en besmet water. Afval hoopt zich op; veel armen le-
ven op afvalbergen en gifstortkuilen. Open riolen verspreiden 
ziekmakende chemicaliën, ziekten en plagen. In de armste ste-
den leven veel dakloze kinderen op afvalhopen om wat eetbaars 
te vinden, of iets wat te verkopen is, zoals plastic of metaal.
 De bestrijding van hiv/aids is een van de belangrijke Mil-
lenniumdoelen van de Verenigde Naties. De verspreiding van 
hiv/aids stabiliseert en het aantal mensen dat langer overleeft, 
is gestegen. Tussen 1996 en 2008 nam het totaal aantal nieuwe 
besmettingen wereldwijd met bijna een miljoen af, tot ruim 2,7 
miljoen in 2008. Het aantal besmettingen blijft echter stijgen in 
Oost-Europa en Azië, maar vooral in sub-Saharisch Afrika, waar 
72 procent van alle hiv-infecties voorkomt. In totaal leven er nu 
bijna 35 miljoen mensen met hiv.
 De verspreiding van hiv/aids hangt samen met een gebrek 
aan kennis over het virus; veel jongeren weten niet hoe ze be-
smetting kunnen voorkomen. In veel ontwikkelingslanden is 
minder dan 30 procent goed geïnformeerd over hiv/aids. Die 
kennis stijgt parallel aan de financiële omstandigheden. Daar-
naast worden in rijkere huishoudens en stedelijke gebieden vaker 
voorbehoedsmiddelen gebruikt, zoals condooms, dan in armere 
huishoudens in de landelijke gebieden. Het gebruik van voorbe-
hoedsmiddelen is in het algemeen nog steeds erg laag, maar het 
stijgt langzaam door stimulering vanuit de eigen gemeenschap, 
internationale organisaties en lokale overheden. 
 In sommige landen belemmeren culturele tradities, zoals kin-
derhuwelijken en geweld tegen vrouwen, het gebruik van voor-



98

zorgsmiddelen. Kinderen die hun ouders verloren hebben aan 
hiv/aids hebben zelf een grotere kans om dit virus op te lopen. 3
 Tuberculose en cholera ontstaan als gevolg van slechte hygië-
nische omstandigheden en verzwakking door honger of andere 
ziekten. Deze infecties houden duidelijk verband met slechte 
leefomstandigheden. Cholera verspreidt zich vooral door be-
smet voedsel en water en komt voor in gebieden met slechte 
watervoorzieningen. De meeste besmette personen worden niet 
ziek. Minder dan 20 procent krijgt te maken met de sympto-
men: diarree, braken en uitdroging. 
 Tuberculose is een ziekte die vooral de longen treft en wordt 
overgedragen via besmette druppels die ingeademd worden, of 
via besmet voedsel. Bij slechts 5-10 procent van de geïnfecteer-
den ontwikkelt zich actieve tuberculose met hoesten, pijn op de 
borst, gewichtsverlies en koorts. Veel hiv-/aidslijders en chroni-
sche hongerlijders sterven eraan.
 Malaria is een wereldprobleem maar het is enkel overdraag-
baar via malariamuggen. Door de opwarming van het klimaat en 
het reizigersverkeer wordt het leefgebied van die mug groter. Er 
is bovendien een nieuw, gevaarlijker type ontstaan dat moeilijk 
te bestrijden en te genezen is.
 Influenza wordt vooral gevreesd omdat het virus niet beheers-
baar is wanneer het zich eenmaal verspreidt. Hoewel de meeste 
influenza-uitbraken relatief mild zijn – vrijwel elk jaar is er wel 
een epidemie (seizoensgriep) – duikt er eens in de zo veel tijd een 
nieuwe variant op waar weinig immuniteit tegen bestaat. Een 
dergelijke uitbraak kan desastreuze gevolgen hebben: 4 griep kan 
een ernstige ziekte zijn en overlijden tot gevolg hebben. Bij een 
grote uitbraak kan het de maatschappij een tijd ontregelen. 5 
 Ebola-, Marburg- en Nipahvirussen zijn geen griepvirussen, 
maar dodelijke virussen waarvoor geen medicijnen of vaccins 
bestaan, en waaraan mensen binnen 48 tot 72 uur sterven. Ze 
worden via dieren overgedragen op de mens, maar mensen kun-
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nen elkaar besmetten door lichaamsvocht. Hoewel minder ge-
makkelijk overdraagbaar dan bijvoorbeeld influenza, zijn deze 
virussen veel kwaadaardiger, met een zeer hoge fataliteit (mor-
taliteit Ebolavirus: 25-90 procent, Nipahvirus: 40-75 procent). 
Door de aard van de verspreiding zijn uitbraken tot nu toe nog 
relatief beheersbaar gebleken en beperkt tot gebieden waar de 
natuurlijke dragers van de ziekte leven en slechts incidenteel rei-
zigers komen. 6 De dreiging echter die van de virussen uitgaat is 
niet gering: als er in een sloppenwijk een uitbraak is, ontstaat er 
razendsnel een vreselijke epidemie. 
 De medische vooruitgang betekent niet dat we een ziektevrije 
wereld kunnen verwachten. Het merendeel van de wereld is te arm 
om zorg op topniveau te kunnen betalen, en die zorg is alleen voor-
handen in de rijkste landen en welvarende stadswijken in arme lan-
den. Ziektekiemen ontwikkelen ook resistentie tegen medicijnen.

 
winnie mabaso 
(zuid-afrika)
Winnie Mabaso merkte dat er  
regelmatig jonge kinderen in 
hun eentje rondhingen in haar 
buurt. Ze bleken honger te 
hebben; hun ouders waren ziek 
of  dood.

Ze begon met het uitdelen 
van soep en brood bij haar 
voordeur. Niet veel later stond 
er een lange rij in de straat. Ze 

liet kinderen ook af  en toe een douche nemen in haar huis en 
begon hun zieke ouders te bezoeken en te helpen.

Binnen een paar jaar zorgde zij met een aantal buurtgenoten voor 

Foto: www.winniemabaso.org 
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voedsel voor 1700 kinderen en veel volwassenen. Waarom? ‘Als ik 
het niet zou doen, doet niemand het. Dit moet ergens beginnen.’

Dit gebeurde in Finetown, in een buitenwijk van Johannesburg, 
Zuid-Afrika. Winnie was een gepensioneerde lerares. Al snel kwam 
Winnie erachter dat het te veel was voor haar alleen, dus vroeg ze 
buurtgenoten haar te helpen. In 2003 hadden twintig vrijwilligers 
uit haar buurt zich bij haar aangesloten. Ze kookten en voedden 
de kinderen niet alleen drie keer per dag, maar hielpen ook zieke 
buren door hen te bezoeken en voedsel te brengen. 

In 2005 was de groep gegroeid tot vijftig. Ze noemden zichzelf  
Zenzele, een Zulu-woord dat ‘doe-het-zelf ’ betekent. Winnies 
huis was een dagopvang geworden, een weeshuis, een netwerk 
voor de ziekenzorg, en een voedselbank voor iedereen. Haar 
echtgenoot was niet blij met 20 weeskinderen die in zijn huis kwa-
men wonen. Maar Winnie zei: ‘There’s nothing to discuss.’ 

 Het aantal wezen dat dagelijks naar haar huis kwam groeide 
door een mythe die in Finetown de ronde deed: dat een man kon 
genezen van hiv/aids als hij met een maagd zou slapen. Als ge-
volg daarvan werden veel kinderen misbruikt en besmet. Winnie 
Mabasa moedigde de kinderen aan om naar haar huis te komen 
zodat ze veilig waren.

Om dit te kunnen volhouden ging zij naar kerken en bedrijven 
om giften te vragen, vooral voor voedsel en kleding. Dankzij aan-
dacht van de media kwamen er veel donaties. 

In 2006 groeide haar groep weeskinderen tot zestig. Het was 
nodig te verhuizen. Mabaso maakte slim gebruik van grote scheeps-
containers om klaslokalen in haar achtertuin te maken.

Verschillende buren van Mabaso kwamen in aanmerking voor 
overheidssteun. Omdat ze analfabeet waren konden ze de over-
heidspublicaties niet lezen, of  de formulieren niet invullen. Zen-
zele-vrijwilligers hielpen hen. Ze maakten aan mensen duidelijk 
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wie in aanmerking kwamen om steun te krijgen, en hoe ze zich 
konden inschrijven.

Er werd een naaiwerkproject opgezet voor mensen met aids. 
Winnie regelde dat er naaimateriaal werd gedoneerd, zodat aids-
patiënten hun huizen uit kwamen om twee keer per week tijd met 
andere mensen door te brengen en nuttig werk te verrichten. 

Winnie Mabaso is in januari 2007 na een korte ziekte overle-
den. Honderden kwamen naar haar uitvaart. Na haar dood is 
het Zenzele-weeshuis blijven bestaan. Donateurs zijn echter wat 
voorzichtiger met het geven van geld, omdat zij zonder haar niet 
precies weten waar het terecht komt. Hierdoor is er niet altijd 
genoeg voedsel beschikbaar.

In Zuid-Afrika hebben 5,7 miljoen mensen hiv/aids, meer dan 
in welk land dan ook. Ook andere Afrikaanse landen kampen met 
veel infecties. De overheid en hulporganisaties zijn niet in staat 
om zorg te leveren aan iedereen die dat nodig heeft. Moedige 
mensen zoals Mabaso, die vaak zelf  heel arm zijn, vullen dat gat. 
Veel van dit soort lokale verhalen blijven onbekend.7

 
klimaatverandering
Globalisering en klimaatverandering leiden tot verspreiding van 
ziekten over de hele wereld. Reizigers kunnen ‘vreemde’ ziek-
ten meenemen. Ziekten waarvan we denken ze overwonnen te 
hebben komen vooral voor in gebieden zonder goede gezond-
heidszorg en hygiëne. Een duidelijk voorbeeld is het door (bur-
ger)oorlog geplaagde Afrika, maar na de val van de Sovjet-Unie 
waren er ook uitbraken van difterie en van de middeleeuwse 
builenpest in Rusland. Resistente tbc, die zich ontwikkelde in 
de Sovjetgevangenissen, is een ernstig probleem, en heeft zich 
verspreid over dak- en thuislozen in Europa en armen in Azië en 
Afrika. Dit treft vooral hiv-/aidslijders.
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 Veranderingen in ecosystemen door ontbossing, ‘global war-
ming’, veranderingen in de landbouw en het landgebruik in het 
algemeen, oorlog en verstedelijking leiden tot nieuwe medische 
vraagstukken. 
 Ook waar een redelijk tot goed zorgsysteem bestaat, blijft het 
gevaar van een terugkeer van oude ziekten. Knokkelkoorts of 
dengue fever wordt overgebracht door dezelfde mug die malaria 
draagt. De who (World Health Organization) voerde in samen-
werking met de Pan-American Association een programma uit 
om de mug en de ziekte uit te roeien in Amerika. Dit programma 
was een succes. Toen de ziekte bijna was uitgeroeid, verdween 
ook de belangstelling. De mug en de ziekte steken nu weer de 
kop op.
 Er zijn ook nationale veiligheidsaspecten. Er heerst angst voor 
terroristische aanslagen met biologische agentia als ziektever-
wekkers. Het vervuilen van water met een virus of bacterie kan 
tot een grote epidemie leiden. 8 Ziekten en plagen die velen tref-
fen kunnen landen ontregelen, paniek veroorzaken, en politieke 
gevolgen hebben.
 Globalisering vraagt dus betere internationale regels ter be-
scherming van de volksgezondheid. De who zal grotere be-
voegdheden en meer middelen moeten krijgen om al deze ri-
sico’s terug te dringen.
 
rampsituaties
De meeste arme en zwakke staten zijn bijzonder kwetsbaar voor 
rampen die door de natuur of door mensen, of een combinatie 
worden veroorzaakt. Droogtes, overstromingen, tsunami’s of or-
kanen, pandemische ziekten en plagen, of industriële rampen en 
transportongelukken doen zich veelvuldig voor in landen waar 
de levensomstandigheden al structureel beroerd zijn. Oorzaak 
en gevolg beïnvloeden elkaar. 
 De kwetsbaarheid voor natuurrampen houdt sommige lan-
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den arm en maakt van hun ontwikkeling een zaagtandfiguur 
van opbouw en destructie. Het zwakke of slechte bestuur plus 
fatalistische houdingen die door godsdienst en cultuur worden 
versterkt leiden tot slechte voorbereiding op rampen en nalatig-
heid in het tijdig nemen van tegenmaatregelen die de risico’s en 
de frequenties beperken. 
 Het Rode Kruis houdt rampencijfers bij. In de periode 1994-
2008 zijn de schommelingen groot. Azië werd het meest getroffen. 
In de laatste tien jaar vielen er 1,1 miljoen doden door natuurrampen 
en 2,7 miljard mensenlevens werden erdoor getroffen. De schade 
was bijna € 900 miljard, dus jaarlijks 90 miljard, en dat is meer dan 
de ontwikkelingshulp van Noord naar Zuid in die periode. 9 De 
digitale bijlage op www.sen-foundation.org laat meer cijfers zien. 
Het is te verwachten dat de aantallen rampen en slachtoffers als-
mede de schadecijfers over bijvoorbeeld tienjaargemiddelden gaan 
stijgen. De bevolkingsgroei, verstedelijking, en waarschijnlijk ook 
klimaatverandering wettigen die verwachting.
 De rampenstatistieken van het Rode Kruis tonen stijgende 
frequenties en slachtofferaantallen. Dat ligt gedeeltelijk aan de 
stijgende bevolkingsomvang, vooral in de meest gevoelige ge-
bieden zoals rivierdelta’s en stedelijke agglomeraties (slums met 
miljoenen mensen zonder behoorlijke voorzieningen). Voor een 
ander deel ligt het aan de daarmee samenhangende milieubelas-
ting (ontbossing, erosie, verwoestijning). 
 De rampgevoeligheid ligt ook aan het falen van slecht ont-
worpen postkoloniale staten die geen goed bestuursapparaat 
hebben en niet passen bij de etnische of culturele situatie. Zij 
steunen niet op solidariteit van de bevolking, en lopen een groot 
risico van burgeroorlog. 
 Als gevolg hiervan is het verlenen van noodhulp, rehabilitatie 
en ontwikkelingssamenwerking soms sisyfusarbeid: de behoefte 
lijkt nooit op te houden, al worden de donoren vaak moe. Des 
te merkwaardiger is het dat er zeer weinig internationale hulp 



104

wordt verleend voor het voorkomen en beperken van rampen. 
Sommige preventieprojecten kunnen zeer veel schade voor zijn 
of beperken. Waarschuwingssystemen kunnen tijdige tegen-
maatregelen mogelijk maken. Goede rampenhulporganisaties 
kunnen de gevolgen beperken. Door de chaos nadat een ramp 
heeft toegeslagen, nemen de gevolgen vaak onnodig ernstige vor-
men aan. 
 De grootste ramp komt meestal pas na de oorspronkelijke 
ramp: paniek, de bestuurlijke chaos, verspreiding van ziekten, 
vluchtelingenstromen, plundering en geweld. Onderzoek toont 
aan dat natuurrampen leiden tot een hoger risico op gewapend 
conflict, op korte en middellange termijn, met name in lagere- 
en midden-inkomenslanden. 10

Er is dus veel te winnen bij vermindering van de kwetsbaar-
heid voor rampen. 11 Maar omdat preventie van gebeurtenissen 
weinig media-aandacht krijgt en minder verontwaardiging en 
solidariteit oproept dan grote aantallen slachtoffers die om hulp 
smeken, gaat er verbazend weinig geld naar rampenpreventie in 
vergelijking met de soms gulle hulpverlening als het voor velen 
al te laat is. Na investering in preventie kan meestal niet goed 
worden aangetoond wat het resultaat is, want rampen die niet 
plaatsvinden zijn geen bewijs en komen niet in de statistieken. 
Rampenpreventie wordt mede daarom veronachtzaamd.
 Dit is niet alleen van humanitair belang. Door de rampge-
voeligheid van zwakke landen gaat keer op keer ongelofelijk veel 
human capital en infrastructuur verloren. De conclusie moet dus 
zijn dat in de ontwikkelingssamenwerking veel meer aandacht 
dient te komen voor rampenvoorkoming en -bestrijding. Daar 
hoort vooral ook het adviseren en trainen van eigen rampenor-
ganisaties in de kwetsbare landen bij. Landen stimuleren om hun 
kwetsbaarheid voor rampen te verlagen is een van de effectiefste 
vormen van armoedebestrijding.
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tot slot
Om ziekten, plagen en rampen effectief te bestrijden, zijn sterke ge-
zondheidsdiensten nodig. Die zijn er in veel goed georganiseerde, 
rijkere landen (maar dekken soms niet de armste bevolkingsgroep). 
Redelijke zorgvoorzieningen zijn er ook in sommige armere lan-
den die nadruk op sociale basisvoorzieningen hebben gelegd. Er 
zijn dus verbanden tussen het bestuurlijk stelsel, de staatkundige 
opvattingen over de relatie tussen de staat, het maatschappelijk 
middenveld, het individu, de medische infrastructuur en de ziek-
tekostenverzekeringen die worden opgebouwd. De zwakste staten 
met nalatige of criminele overheden zijn ook de staten die het 
kwetsbaarst zijn voor ziekten, plagen en rampen. Het is belangrijk 
die ziektehaarden te helpen verbeteren, waar dat kan.
 De vraag wat het optimale gezondheidszorgstelsel is, laat zich 
niet in het kader van dit boek beantwoorden. Nog dringender 
is de vraag hoe in een maatschappij met lage inkomens toch een 
naar omstandigheden goed functionerend gezondheidsstelsel 
kan worden opgebouwd. Zo blijken Cuba, Sri Lanka en China 
een hogere levensverwachting na geboorte te kennen dan andere 
landen op een vergelijkbaar inkomensniveau. Waarschijnlijk heeft 
dit te maken met een brede, sociale basisgezondheidszorg.
 We kunnen de vraagstelling ook omdraaien en vooral nagaan 
waarom sommige landen vaker door rampzalige epidemieën, na-
tuurrampen en industriële rampen worden getroffen dan andere 
in vergelijkbare situaties. Dit vergt nader onderzoek, dat waar-
schijnlijk tot de conclusie leidt dat slecht functionerende maat-
schappelijke organisaties en overheidsdiensten de frequentie van 
rampen en hun gevolgen sterk vergroten. Het verbeteren van de 
medische infrastructuur en verzekeringen plus de rampenorga-
nisaties is dus een zinvol gebied van internationale ontwikke-
lingssamenwerking.
 





 

6. 
conflicten 
en wapengeweld

het is in een hedendaagse oorlog gevaarlijker een vrouw te zijn dan een 

soldaat. 

Patrick Cammaert, voormalig commandant 
van de vn-vredesmissie in Oost-Congo  1



108

We geloven nog steeds in vooruitgang. Maar moderni-
sering heeft ook negatieve kanten. Wie naar het wa-

pengeweld kijkt dat sinds het begin van de 20e eeuw tot de huidige 
tijd plaatsvindt, ziet afgrijselijke destructie die eerder op achteruit-
gang van mens en maatschappij wijst, mogelijk gemaakt door voor-
uitgang op technisch gebied. De Eerste en Tweede Wereldoorlog 
kostten 25 en 50 miljoen doden door de moderne oorlogvoering. 
De vervolgingen door Stalin minstens 30 miljoen. Van de vervol-
gingen onder Mao Zedong lopen de schattingen uiteen van enkele 
tot tientallen miljoenen. Deze aantallen doden had men zich in de 
18e en 19e eeuw niet kunnen voorstellen, zo vol als men was van de 
vooruitgang die Verlichting en wetenschap zouden brengen. 
 Volkerenmoord was tot voor kort het uitroeien van een groe-
pering door de leden ervan te doden. Het nieuwste gezicht van 
genocide is echter het massaal verkrachten van vrouwen en meis-
jes met het doel grote groepen mensen en hun samenlevingen te 
ontwrichten. De gevolgen voor de slachtoffers en nabestaanden 
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zijn onpeilbaar traumatisch. De aanklachten van het Internatio-
naal Strafhof tegen de regering van Soedan en de rapporten over 
Oost-Congo in de jaren 2006-heden bevatten schokkend mate-
riaal over wandaden die moeilijk zijn te begrijpen. 2 Het woord 
beestachtig is niet van toepassing, omdat de meeste dieren dit 
hun soortgenoten niet massaal aandoen. 
 Afzichtelijk geweld is niet beperkt tot ‘onderontwikkelde’ 
volken. Niet alleen vonden in de 20e eeuw grote vervolgingen 
juist in Europa en Rusland plaats, ook werden door Europeanen 
niet-Westerse volken gemaltraiteerd. Aan het einde van deze 
eeuw van technische vooruitgang vonden in Europa in 1993-1995 
massale moordpartijen plaats in Bosnië. Na de verovering van de 
enclaves Srebrenica en Zepa werden 7789 mannen en jongens in 
koelen bloede vermoord. 3 
 Wie dacht dat massa-executies na de Tweede Wereldoorlog niet 
meer zouden kunnen voorkomen, heeft zich vergist. Men moet 
wel erg optimistisch zijn om te verwachten dat de 21e eeuw minder 
bloedig zal verlopen. Massale uitroeiing van mensen kostte onder 
andere in de jaren zeventig van de vorige eeuw 2 miljoen Cambod-
janen het leven. In de jaren negentig werden circa 250 000 mensen 
in het voormalige Joegoslavië gedood. In het Grote Meren-gebied 
in Afrika zijn in die jaren circa 3 miljoen doden gevallen.
 Het Internationaal Strafhof vervolgt dit soort wandaden 
sinds het in werking trad in 2002. Hoewel een groot aantal sta-
ten het statuut daartoe heeft getekend, blijkt in de praktijk dat 
veel regeringen het niet willen naleven. Bovendien is een aantal 
grote landen (zoals de Verenigde Staten) niet tot ondertekening 
overgegaan. President al-Bashir van Soedan, aangeklaagd wegens 
misdaden tegen de menselijkheid, werd in 2009 in bescherming 
genomen door de Arabische Liga en de Afrikaanse Unie. Rege-
ringen zeggen deze wandaden te willen vervolgen maar weigeren 
de verdachten aan het Hof uit te leveren. We moeten dus geen il-
lusies koesteren. Staatslieden laten elkaar alleen vallen als dat uit-
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komt. Het staatsbelang op de korte termijn domineert meestal.
 Politiek geweld bestaat uit oorlog tussen staten en burger-
oorlog binnen staten, gewapende opstand tegen regeringen en 
terrorisme, maar ook uit gewelddadige onderdrukking van de 
eigen bevolking door regeringen. Die is vaak gericht tegen po-
litieke tegenstanders of groeperingen die door etnische, religi-
euze of andere kenmerken worden verdreven, gemarginaliseerd 
of uitgeroeid. Van divers politiek geweld wordt tevens misbruik 
gemaakt door economische bendes die de wetteloosheid van de 
oorlog benutten voor plundering, roven van energie en delfstof-
fen of het botvieren van criminele seksuele driften. 4 
 Opmerkelijk is dat sinds de 19e eeuw er in oorlogen naar ver-
houding meer en meer burgers, in het bijzonder vrouwen, als 
oorlogsslachtoffer vallen. In traditionele oorlogen strijden man-
nelijke militairen tegen hun tegenstanders. Beide zijden zijn 
herkenbaar, vaak geüniformeerd, en staan onder gezag van de 
regering, stamhoofden of andere leiders, soms met religieuze 
functies. De slachtoffers zijn dan vooral jonge mannen die in 
het gevecht tegen elkaar vallen. Maar in modern politiek geweld 
vallen veel meer burgers dan militairen. Militairen en semimi-
litairen zoals milities en politie, en door de regering gesteunde 
groepen etnische strijders of revolutionaire gardes bestoken bur-
gerdoelen, verdrijven bevolkingen en plegen genocide of politi-
cide (het ombrengen van politieke tegenstanders). 
In de laatste 100 jaar was overigens niet oorlog tússen staten de 
grootste bedreiging van mensen, maar geweld tegen mensen 
bínnen staten. De onderzoeker Rummel noemt dit ‘democide’ 
(massamoord, genocide en politicide gepleegd door overheden). 
Zoals blijkt uit zijn overzichten van dodentallen onder het sta-
linisme, het nazisme, maoïsme en andere gewelddadige ideolo-
gieën is democide de grootste bedreiging. Rummel heeft hier 
onthutsende feiten over gepubliceerd: maar liefst 262 miljoen 
mensen zijn tussen 1900 en 1999 door hun overheden omge-
bracht. 5



111

Behalve democide binnen staten door gevestigde regimes is bur-
geroorlog ook een steeds grotere bedreiging geworden. Tussen 
1900 en 1945 vielen er 14 miljoen doden door burgeroorlogen. 6 
Tussen 1945 en 2000 is dit verdubbeld tot 31,4 miljoen. Dit laatste 
getal bestaat uit doden door oorlogen tussen bevolkingsgroepen, 
autonomie-, separatisme- en onafhankelijkheidsgevechten (24,4 
miljoen doden), revoluties, staatsgrepen en politicide (3,9 mil-
joen doden), koloniale onafhankelijkheidsoorlogen (1,9 miljoen 
doden), en etnische zuivering buiten oorlogstijd (410 000). 7 
 Het totale aantal mensen die in oorlogen en conflicten in de 
20e eeuw door politieke beslissingen zijn overleden is ongeveer 
231 miljoen. 8
 Als dit aantal gelijk op gaat met de wereldbevolking, zou-
den er in 2010-2050 veel meer dan 100 miljoen doden vallen 
door oorlogen en conflicten. Het lijkt onvoorstelbaar, maar 
is misschien toch geen onrealistische schatting. Sterker nog, 
het zou aan de lage kant kunnen blijken te zijn wanneer reke-
ning wordt gehouden met de grotere vernietigingskracht van 
wapens, de stijgende bevolkingsdruk en de ontworteling door 
klimaatverandering, die grote vluchtelingenstromen op gang 
kan brengen en zwakke staten en regio’s in hun voegen kan 
doen kraken. 9 
 Veruit de meeste doden vallen door zogenaamde kleine 
wapens: handvuurwapens, kleine antipersoneelsmijnen, anti-
tankgeschut, mortieren en dergelijke. Jaarlijks vallen hierdoor 
ongeveer 500 000 doden. 10 De enorme verspreiding van kleine 
wapens door handel en zwarte handel over de hele wereld heeft 
van kleine wapens gezamenlijk een massavernietigingswapen 
gemaakt. Ze zijn goedkoop, worden door vele landen verkocht, 
zijn in veel landen vrij verkrijgbaar, en zijn een bron van inkom-
sten voor regeringen, producenten en handelaars. De slachtof-
fers vallen ver weg. Dat is hun zorg niet. Het bekende argument 
is dat als zij hun waar niet zouden verkopen, de klanten ze wel 
van een ander zouden betrekken. Zaken zijn zaken.
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Figuur 6.1: Conflicten in de wereld (2009)11



113



114

Figuur 6.2: Democides in de 20e eeuw

Land Democide onder 
type gezag

Periode Aantal 
doden

China Volksrepubliek 
China/communisme

1949 - 1987 76 702 000

Sovjet-Unie Communisme 1917 - 1987 61 911 000

Diverse 
landen

Kolonialisme 12 1900 - 
onafhankelijkh.

50 816 000

Duitsland Nationaalsocialisme 1933 - 1945 20 946 000

China Chinese Nationale 
Volkspartij/nationalisme

1928 - 1949 10 075 000

Japan Imperialisme 1936 - 1945 5 964 000

China Burgeroorlog/communisme 1923 - 1948 3 468 000

Cambodja Rode Khmer/communisme 1975 - 1979 2 035 000

Turkije Verscheidene Turkse 
regimes/nationalisme

1909 - 1918 1 883 000

Vietnam Communisme 1945 - 1987 1 670 000

Polen Communisme 1945 - 1948 1 585 000

Pakistan Autocratie 1958 - 1987 1 503 000

Joegoslavië Tito/communisme 1944 - 1987 1 072 000

Noord-
Korea

Communisme 1948 - 1987 1 663 000 13

Mexico Autocratie 1900 - 1920 1 417 000

Rusland Nationalisme 1900 - 1917 1 065 000

China Traditionele krijgsheren/ 
feodalisme14

1917 - 1949 910 000

Turkije Atatürk/nationalisme 1919 - 1923 878 000

Portugal Dictatorschap 1926 - 1982 741 000

Indonesië Suharto-regime/autocratie 15 1965 - 1987 729 000
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Overige 
democides

Verscheidene 1900 - 2000 10 844 000

Totaal 
kleinere 
democides

Verscheidene 1900 - 1987 2 792 000

Totaal 
democides 
laatste 
periode

Verscheidene 1987 - 1999 1 331 000

Totaal 
democides 
20e eeuw

Verscheidene 1900 - 1999 262 000 000

In totaal geven regeringen voor hun eigen bewapening nu 1 100 
miljard euro per jaar uit. 16 Ter vergelijking: de internationale 
ontwikkelingssamenwerking bedraagt ongeveer 120 miljard dol-
lar per jaar, 17 dus maar een fractie daarvan. Je kunt ook andere 
vergelijkingen maken, met uitgaven voor onderwijs, gezond-
heidszorg, of vakanties, om maar iets te noemen. Het punt is 
dat de militaire uitgaven per persoon in sommige rijke en arme 
landen een aanzienlijk deel van het nationaal inkomen per per-
soon beslaan. Dit wordt niet alleen verklaard door verschillen 
in oorlogsdreiging, maar ook door uitgaven van regeringen 
om hun eigen regime te beschermen tegen de bevolking, door 
militaire prestigeprojecten, door culturele verschillen, en door 
economische en technologische overwegingen, zoals werk in de 
defensie-industrie, of defensieonderzoek.
 Onderstaande tabel toont de defensie-uitgaven per land. 
Daar zitten dus ook andere kosten in dan wapens, zoals defen-
sie-infrastructuur, vervoer, communicatie, personeelskosten, 
opleiding en onderzoek. Wereldwijd bedragen deze uitgaven 
circa 2,6 procent van het wereldinkomen. Dit is geschat door de 
defensie-uitgaven (circa 1 100 miljard euro 18) te delen door het 
Bruto Wereld Product (42,2 biljoen euro 19). 
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De omvang van de direct inzetbare strijdkrachten is meer dan 
20 miljoen personen. De meest gemilitariseerde staat is Noord-
Korea, met meer dan een miljoen strijdkrachten; ongeveer 50 

Figuur 6.3: De top 15 van landen met de hoogste militaire uitgaven 
(2009)20

Rang land Uitgaven in 
miljarden 
Amerikaanse dollars

Aandeel 
wereldwijd 
(procent)

1. Verenigde Staten 661 43

2. China [100] [6,6]
3. Frankrijk 63,9 4,2
4. Groot-Brittannië 58,3 3,8
5. Rusland [53,3] [3,5]
Subtotaal top 5 937

6. Japan 51,0 3,3
7. Duitsland 45,6 3,0
8. Saudi-Arabië 41,3 2,7
9. India 36,3 2,4
10. Italië 35,8 2,3
Subtotaal top 10 1147

11. Brazilië 26,1 1,7
12. Zuid-Korea 24,1 1,6
13. Canada 19,2 1,3
14. Australië 19,0 1,2
15. Spanje 18,3 1,2
Subtotaal top 15 1254

Wereldtotaal 1531 100

[ ] = schatting van het Stockholm International Peace Research Institute
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militairen per 1000 inwoners. 21 Er zijn echter ook circa 20 staten 
die geen strijdkrachten hebben en alleen politie. 22

 Volgens recent onderzoek over human security (menselijke 
veiligheid) blijkt er een ontwikkeling naar minder oorlog en een 
lager aantal slachtoffers. 23 Deze visie is optimistisch. Het kan 
gebaseerd zijn op te weinig jaren. Jaarlijkse fluctuaties zijn een 
slechte basis om langetermijnontwikkelingen te bepalen. Struc-
turele, blijvende factoren rechtvaardigen een andere verwach-
ting.
 Er is geen objectieve reden te verwachten dat het aantal slacht-
offers van politiek geweld in de komende tijd gaat afnemen. De 
structurele langetermijnfactoren wijzen in de richting van toene-
mend geweld. De grote groei van de bevolking, vooral in slecht 
ontwikkelde en slecht bestuurde staten, leidt tot grotere aantallen 
slachtoffers. Uit dieronderzoek blijkt voorts dat agressie toeneemt 
bij stijgende aantallen in een bepaalde ruimte. Mensen lijken geen 
positieve uitzondering op dat verschijnsel in de biopsychologie. De 
overbelasting van de natuur en het milieu, woestijnvorming, over-
stromingen en ontbossing kunnen de strijd om het bestaan verhe-
vigen, ook met wapens. De competitie om grondstoffen en energie 
voedt de gewelddadigheid in de wereld.
 Tegenover deze geweldsfactoren staan nog maar zwakke krach-
ten die geweld kunnen dempen. Ethiek, recht, bestuur en sociale 
wetenschap hebben in het algemeen slechts een zwakke, pacifice-
rende invloed op de grote mensenmassa’s en hun politieke leiders. 
Democratie en rechtsorde als ‘remmen op geweld’ breiden zich niet 
snel uit; de laatste jaren is de democratie eerder op de terugtocht, 
zoals blijkt in hoofdstuk 10.
 
massavernietigingswapens
Veel aandacht gaat uit naar massavernietigingswapens (nucleair, 
biologisch, chemisch en radiologisch). Er wordt verwacht dat 
het gevaar hiervan de komende decennia zal toenemen. 24 Er is 
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een risico dat steeds meer staten met succes kernwapens zullen 
ontwikkelen, en dat terreurorganisaties en criminele netwerken 
in het bezit zullen komen van biologische en chemische wapens. 
Hoe meer landen en organisaties deze wapens in handen krijgen, 
hoe groter het risico dat ze worden ingezet en dat er veel dode-
lijke slachtoffers vallen. Met massavernietigingswapens kan ook 
politieke en economische chantage worden bedreven door ter-
roristische organisaties en criminelen. 

kernwapens 
De eerste kernwapens werden ontwikkeld in de jaren veertig, 
vijftig en zestig van de 20e eeuw door de Verenigde Staten, het 
Verenigd Koninkrijk, Rusland, Frankrijk en China. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werden kernwapens twee keer ingezet 
door de Verenigde Staten, boven de Japanse steden Hiroshima 
en Nagasaki. Dit leidde tot ongeveer 210 000 doden in 1945. 25 
 In de Koude Oorlog stonden ongeveer 50 000 kernwapens 
van Oost en West tegen elkaar gericht die honderden miljoenen 
mensen hadden kunnen vernietigen. De natuur en het milieu 
zouden na een kernoorlog misschien voor eeuwen in een nucle-
aire ijstijd kunnen zijn veranderd. De mensheid is aan die ver-
nietiging ontsnapt. Het mag een wonder van rationeel handelen 
en geluk heten dat er geen kernoorlog is uitgebroken. Dit was 
vooral het gevolg van wederzijdse afschrikking. Inmiddels zijn 
tienduizenden van deze wapens ontmanteld of als verouderd op-
geslagen. Maar er liggen er ook nog vele duizenden in opslag.
 Israël, Pakistan en India zijn inmiddels ook in het bezit van 
kernwapens. Noord-Korea ontwikkelt kernwapens, en expe-
rimenteert daar openlijk mee. Er zijn sterke aanwijzingen dat 
Iran al enige tijd bezig is kernwapens te ontwikkelen, al ontkent 
Teheran dit. De komende decennia zullen nog meer staten kern-
wapens proberen te bemachtigen. Staten willen ze hebben voor 
hun prestige en veiligheid. Exportcontroles van benodigdheden 
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voor het produceren van kernwapens worden steeds lastiger. Veel 
benodigdheden kennen een dual use, dat wil zeggen dat zij ook 
voor legale doeleinden gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld 
voor het opwekken van kernenergie of voor medisch gebruik. 
Bij controles kunnen deze niet tegengehouden worden.
 Indien Iran kernwapens verwerft, kan dit de wapenwedloop 
in het Midden-Oosten aanwakkeren. Landen als Saudi-Arabië, 
Syrië en Egypte kunnen volgen. Ditzelfde geldt voor Noord-Ko-
rea; wanneer dit land met succes kernwapens produceert is een 
wapenwedloop in Noordoost-Azië niet onwaarschijnlijk. Ook 
kunnen er wedlopen in verdedigingsmiddelen (antiraketverde-
diging) ontstaan. 

patricia guerrero 
(colombia)
Patricia Guerrero begon haar 
strijd voor de rechten van 
vrouwen in de jaren tachtig en 
negentig, toen ze werkte met 
vrouwen in de bloementeelt en  
gevangenissen. Ze was de eer-
ste vrouwelijke advocaat in Co-
lombia die zich uitsprak over 
verkrachting binnen het huwe-

lijk, en trachtte abortus uit de criminele sfeer te halen, vooral na 
seksueel misbruik.

In 1998 ging Patricia in Cartagena wonen, een bekende toeris-
tenbestemming aan de kust. Daar zag ze duizenden vluchtelingen, 
vooral vrouwen en kinderen. Deze arriveerden dagelijks vanuit 
de vele gebieden in Colombia waar gewapende groepen streden. 
Ze waren gevlucht zonder iets mee te nemen en konden nergens 
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naartoe. De overheid beweerde dat het geen staatsverantwoor-
delijkheid was deze mensen op te vangen.

Patricia besloot de vluchtelingen te helpen hun rechten en waar-
digheid terug te krijgen. Samen met andere vrouwen richtte ze de 
Liga de Mujeres Desplazadas (Bond van de Ontheemde Vrouwen) op. 
Het doel daarvan was de regering te overtuigen van de plicht de 
ontheemden te helpen. Dit deed de Liga door vrouwen te onder-
steunen bij het vinden van een fatsoenlijk en veilig onderkomen. 

De omstandigheden van de vluchtelingen in Cartagena waren 
afschuwelijk. Ze hadden geen water en riolering. Patricia en haar 
vrienden begonnen een eigen stad voor deze mensen te bouwen.

Het kostte vijf  jaar om de fondsen bij elkaar te krijgen, en 1,5 
jaar onderhandelen met de eigenaar van de grond. Ze kreeg steun 
van diverse bronnen, waaronder regeringen, de Verenigde Na-
ties en particuliere stichtingen. Het was niet gemakkelijk; Patricia 
Guerrero werd er op een gegeven moment zelfs van beschuldigd 
geld voor zichzelf  in te zamelen, en critici beweerden dat het 
project gedoemd was te mislukken.

De bouw begon in 2003 in Turbaco, 11 kilometer ten zuiden van 
Cartagena. Omdat er te weinig fondsen waren voor de bouw, 
stichtten de vrouwen zelf  een bouwbedrijf. Ze leerden bouw-
blokken maken en andere vaardigheden, zoals het maken van 
daken en loodgieten. Zo deden sommigen kennis en ervaring op 
voor een nieuwe carrière. Wie niet kon meebouwen hielp met 
het koken van maaltijden en het zorgen voor de kinderen. Vijf-
honderd mensen hebben inmiddels profijt van de 97 huizen en het 
gemeenschapscentrum dat er gebouwd is.

Toen de vrouwen in Turbaco aankwamen, waren zij alles kwijt, 
ook hun trots en waardigheid. Ze hadden gezien dat familieleden 
werden vermoord, gemarteld of  meegenomen. Veel van hen waren 
verkracht. Het bouwen van een nieuwe stad, steen na steen, was 
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een soort therapie, om weer hoop te krijgen, en eigenwaarde.
Slachtoffers groeiden uit tot leiders en brengers van verandering. 

Niet alleen waren zij een voorbeeld voor andere oorlogsgebieden, 
maar ze begonnen ook zelfhulpprojecten in omliggende dorpen.

Maar ook het nieuwe dorp werd gegrepen door geweld. Vrou-
wen en mannen verdwenen, of  hun lichamen werden gevonden 
in nabijgelegen gebieden. Na een gruwelijke moord op de echtge-
noot van één van de vrouwen, die bouwmaterialen bewaakte, wil-
den veel vrouwen stoppen met het woonproject. Niet lang daarna 
werd hun gemeenschapsgebouw met hun dagverblijf, keuken en 
hun financiële organisatie afgebrand. Maar ze stopten niet.

Organisatieleden in Turbaco en Cartagena en hun gezinsleden 
werden vermoord of  bedreigd. Kantoren werden leeggeroofd. 
Volgens Patricia waren voor dit geweld meerdere redenen. Deze 
gemeenschappen werden gezien als een bedreiging voor corrup-
te politici, en een aantal vluchtelingen waren getuige geweest van 
misdaden door paramilitairen die vervolging riskeerden.

De regering van Colombia wilde soldaten sturen om de Vrou-
wenstad te beschermen, maar dat wilden de vrouwen niet. 
Volgens Patricia draait de veiligheid van de vrouw niet om een 
politieman of  soldaat aan haar zijde, maar om mensenrechten, 
onderzoek van misdaden, beter beleid voor vrouwen, onderwijs 
voor kinderen, gezondheidszorg en de mogelijkheid met waardig-
heid en zonder angst te leven.

Patricia en haar Bond dienden herhaaldelijk petities in bij ge-
rechtelijke instanties op lokaal, regionaal en landelijk niveau om 
de misdaden tegen vrouwen te onderzoeken. Volgens een onder-
zoeker van de Verenigde Naties komt in Colombia geweld tussen 
gewapende groeperingen onderling veel minder vaak voor dan 
geweld van gewapende groeperingen gericht op groepen burgers. 
Ze richten zich vaak op burgers die ze ervan verdenken de andere 
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partij te steunen. Seksueel geweld tegen vrouwen wordt gebruikt 
als een oorlogswapen door alle strijdende partijen in Colombia: de 
paramilitairen, de rebellen, en zelfs leden van het regeringsleger.

In mei 2008, na tien jaar van rechtszaken, heeft het constituti-
oneel gerechtshof  in Colombia de kwetsbaarheid van vrouwen 
in oorlogsgebieden voor seksueel geweld erkend, en heeft de 
regering opgeroepen ontheemde vrouwen te beschermen en te 
ondersteunen. Er is door het parlement een wet aangenomen die 
de toepassing van bestaande wetten voor vluchtelingenbescher-
ming, vooral voor vrouwen, versterkt.

Niet alleen in oorlogsgebieden in Colombia zijn vrouwen 
kwetsbaar voor seksueel geweld, maar in conflicten overal ter 
wereld, zoals in Sudan (Darfur) en Oost-Congo. In toenemende 
mate wordt seksueel geweld gezien als een oorlogsmisdaad; on-
langs heeft de Verenigde Naties een resolutie aangenomen die het 
benoemt als bedreiging van de internationale vrede en veiligheid. 
Dat er nu aandacht aan wordt besteed, komt mede door de inzet 
van vrouwen als Patricia Guerrero.26

 Naarmate er meer kernwapens voorhanden zijn neemt de 
mogelijkheid toe dat staten deze zullen inzetten in regionale 
conflicten, bijvoorbeeld in het conflict tussen Pakistan en India, 
en tussen Iran en Israël. Iran, Noord-Korea, Pakistan en Syrië 
ontwikkelen langeafstandsraketten.
 In het licht van deze ontwikkelingen is het niet uit te slui-
ten dat er preventieve aanvallen worden gepleegd om nucleaire 
installaties te vernietigen, of internationale interventies om een 
regime omver te werpen dat kernwapens verwerft, gebruikt of 
verspreidt. Dit kan leiden tot veel burgerslachtoffers. 
 Het verdrag tegen verspreiding van kernwapens (het non-proli-
feratieverdrag) beoogt het aantal kernwapenstaten te beperken. 27 
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Internationale steun voor dit verdrag is halverwege de jaren ne-
gentig minder geworden. Het verdrag is verouderd geraakt, maar 
onderhandelingen over een modernisering van de verdragstekst 
zijn mislukt in 2005. Een belangrijk bezwaar tegen het verdrag in 
huidige vorm is dat het had moeten leiden tot de ontwapening van 
de bestaande kernwapenmachten, maar dat deze in de praktijk be-
zig zijn geweest met het verbeteren van hun wapens, terwijl bijna 
alle niet-kernwapenmachten zich wel al die tijd aan het verdrag 
hebben gehouden. Landen die het verdrag niet hebben onderte-
kend en toch nucleaire wapens hebben ontwikkeld, hebben daar 
weinig voor hoeven boeten. Zo is het recente nucleaire verdrag tus-
sen India en de Verenigde Staten een ondermijning van het non-
proliferatieverdrag. Andere nucleaire verdragen zijn zelfs helemaal 
niet meer van kracht: de Verenigde Staten hebben zich in 2002 uit 
de bestaande Anti-Ballistic Missile Treaty teruggetrokken, en de 
Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty uit 1996 is niet in werking 
getreden omdat de kernwapenstaten het niet willen ratificeren. 28 
 Er is een nieuwe trend waar te nemen sinds het aantreden van 
Obama, die zich inzet voor een kernwapenvrije wereld. In 2010 
zijn de Verenigde Staten en Rusland een nieuw verdrag over-
eengekomen, waarin zij afspraken het aantal Amerikaanse en 
Russische strategische kernkoppen te verminderen tot 1550 elk. 
Ook zullen beide landen het aantal raketten en vliegtuigen die 
kernkoppen kunnen vervoeren halveren. De Verenigde Staten 
beperkten bovendien in een nieuwe strategie het aantal potenti-
ele doelwitten van een eventuele nucleaire aanval. Volgens deze 
strategie zullen de Verenigde Staten zelf geen nieuwe kernwa-
pens meer ontwikkelen, en daarnaast geen kernwapens inzetten 
tegen landen die deelnemer zijn aan het non-proliferatieverdrag 
of als reactie op de inzet van biologische of chemische wapens 
van deze landen. De Verenigde Staten willen niet beloven geen 
kernwapens in te zetten tegen Noord-Korea of Iran, die in het 
geheim kernwapens zouden ontwikkelen. 
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 Er is ook een kans dat kernwapens in het bezit zullen komen 
van niet-statelijke actoren zoals terreurorganisaties of crimine-
len. Gezien het ingewikkelde en kostbare productieproces lijkt 
het onwaarschijnlijk dat zij zelf ongemerkt nucleaire wapens 
kunnen produceren. Het is wel mogelijk dat zij via diefstal, 
aankoop of heimelijke schenking door een gevaarlijke staat in 
het bezit van kernwapens komen. Naarmate meer staten kern-
wapens bezitten neemt dit risico toe. Daaronder bevinden zich 
ook minder stabiele staten (bijvoorbeeld Pakistan 29). 
 Het ligt het meest voor de hand dat terroristen gebruik zul-
len maken van ‘vuile bommen’, gewone explosieven met nucle-
air materiaal eromheen, waarvan de verspreiding paniek veroor-
zaakt. Wereldwijd is er 2 100 ton nucleair materiaal (voorraden 
hoogverrijkt uranium en plutonium in militaire installaties, 
kerncentrales, onderzoeksreactoren en militaire laboratoria). 
Van dit materiaal kunnen veel kernwapens worden gemaakt.
 Om te voorkomen dat materiaal in handen valt van terroris-
ten, hebben 47 landen tijdens een nucleaire top in Washington 
in 2010 een akkoord bereikt om illegale handel in kernmateriaal 
gezamenlijk te bestrijden. Zo zal in kaart worden gebracht waar 
bepaald nucleair materiaal in de wereld is opgeslagen. De landen 
spraken af binnen vier jaar dit materiaal streng te beveiligen. 
 Er kunnen ook slachtoffers van kernstraling vallen door onge-
lukken met kernreactoren. Kernreactoren kunnen door natuur-
rampen en extreme weersomstandigheden worden geraakt, zoals 
bij aardbevingen en tsunami’s, wat in maart 2011 in Japan ge-
beurde. Bij zulke rampen gaat het overigens om veel minder om-
vangrijke straling dan bij explosie van de kernwapens. De risico’s 
van kernwapens zijn astronomisch veel groter dan van vreedzaam 
toegepaste kernenergie.
 
biologische, chemische en radiologische wapens 
Chemische wapens zijn verboden. Er is internationaal toezicht 
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op, maar dit is niet waterdicht. Iedereen die landbouwgif of me-
dicijnen kan maken, kan ook strijdvergif produceren. Nog ern-
stiger is de dreiging van biologische wapens. Hoewel deze sinds 
1973 verboden zijn, is er geen internationale inspectie. In diverse 
landen is ermee geëxperimenteerd. De Verenigde Staten hou-
den rekening met inzet tegen Amerikaanse militairen en heb-
ben daarom een deel van de eigen troepen gevaccineerd tegen 
miltvuur (anthrax). Omdat er veel typen zijn, is het de vraag of 
dat helpt. 
 Het is bepaald niet uitgesloten dat in de toekomst een door 
haat of wanhoop verblind regime biologische wapens inzet, di-
rect via wapens of in de lucht, via het drinkwater of met andere 
methoden. Het gevaar is dat niet alleen de strijdkrachten van de 
tegenstander maar grote bevolkingsgroepen erdoor worden ge-
troffen. Omdat het om nieuwe typen ziekteverwekkers gaat, kan 
dit totaal uit de hand lopen en massale sterfte veroorzaken. Het 
kan daarom ethisch gerechtvaardigd zijn een dergelijke dreiging, 
als die ernstig en concreet is, een stap vóór te zijn en voorraden 
of productie ervan preventief te vernietigen, zo mogelijk zonder 
militaire interventie maar door een clandestiene actie als bij-
voorbeeld een brand in de installatie waardoor de ziektekiemen 
worden vernietigd.
 Het risico op verdere proliferatie van deze typen massavernie-
tigingswapens is het grootst voor niet-statelijke actoren, zoals 
terroristische groepen. Omdat ingrediënten ook voor andere 
doeleinden gebruikt kunnen worden, zijn ze immers gemak-
kelijk verkrijgbaar. Het produceren en effectief inzetten van dit 
soort wapens is echter nog altijd ingewikkelder dan het verwer-
ven van conventionele wapens. Deze zijn relatief eenvoudig via 
het criminele circuit verkrijgbaar en de inzet ervan is vaak ef-
fectiever. De grotere psychologische gevolgen van een aanslag 
met biologische en chemische wapens zijn echter wel reden voor 
terroristische groepen om hiermee te dreigen.



126

‘fragiele’ staten
Er zijn minstens dertig zeer zwakke staten die veel intern geweld 
kennen. Dergelijke ‘fragiele’ staten zijn landen die de basisfunc-
ties van een staat niet vervullen en essentiële diensten niet aan 
hun bevolking kunnen of willen leveren. Ze worden ook wel fa-
lende of gefaalde staten genoemd. 30 De term fragiel is eigenlijk 
vreemd omdat zich onder deze staten zich ook zeer harde, ge-
welddadige regimes bevinden. Het gaat om extreem problema-
tische regeringen die geen rechtsorde bouwen en hun bevolking 
ernstig verwaarlozen of mishandelen. Veel van deze landen zijn 
ook niet in staat goed om te gaan met een hoge bevolkingsgroei 
en de gevolgen van klimaatverandering.
 In ‘fragiele’ staten ontbreekt een effectieve overheid. De poli-
tie, justitie, strijdkrachten en geheime diensten handelen niet in 
het belang van de veiligheid van de bevolking. De mensen leven in 
grote onveiligheid, omdat zij niet door politie of leger worden be-
schermd, maar vaak mishandeld. Er is ook geen basisgezondheids-
zorg. Als de overheid in staat is om belasting te heffen, verdwijnt 

Figuur 6.4: De 20 meest problematische staten volgens de Failed 
States Index 201031

1. Somalië 11. Haïti
2. Tsjaad 12. Ivoorkust 
3. Soedan 13. Kenia
4. Zimbabwe 14. Nigeria
5. Democratische Republiek Congo 15. Jemen
6. Afghanistan 16. Birma
7. Irak 17. Ethiopië 
8. Centraal-Afrikaanse Republiek 18. Oost-Timor 
9. Guinee 19. Noord-Korea
10. Pakistan 20. Nigeria
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dit geld vaak door corruptie. Plaatselijke rebellenleiders of drugs-
baronnen kunnen delen van het land overnemen en met willekeur 
besturen. Mensenrechtenschendingen zijn aan de orde van de dag. 
 De meeste fragiele staten zijn extreem arm, en zijn met zichzelf 
en elkaar in conflict. Vaak is slecht bestuur de oorzaak van zowel 
conflicten als extreme armoede. Een kleine groepering is aan de 
macht, inkomsten en bezit zijn zeer oneerlijk verdeeld, milieu en 
klimaat worden slechter, en andere landen interveniëren. 32 
 Fragiele staten zijn zwerende wonden in de wereld. Zij ver-
oorzaken niet alleen misère voor hun eigen bevolking, maar ook 
voor de landen om hen heen. Hun conflicten en vluchtelingen 
overspoelen de buurlanden. Criminaliteit tiert welig. Terroris-
ten trainen er. Hun energie, mineralen en metalen worden ge-
roofd. Ze zijn vaak een paradijs voor gewelddadige drugsbendes, 
piraten en smokkelaars van mensen en wapens. De ziekten die er 
heersen verspreiden zich snel.
 Twee voorbeelden, Somalië en Zimbabwe, maken het duidelijk.

somalië

Sinds 1991 is Somalië niet in staat een effectief  bestuur op te bou-
wen. In het noordwesten is een onafhankelijk Somaliland uitge-
roepen en Puntland in het noordoosten staat ook op zichzelf. 
Bijna alle overige delen van het land zijn in handen van warlords, die 
onderling en met religieuze facties en andere stammen in gewa-
pend conflict zijn. Er wordt een gewelddadige guerrilla gevoerd 
door islamitische milities die steeds meer delen van het land in-
nemen. Men vermoedt dat de al-Shabab-groep in het zuiden van 
Somalië banden heeft met de terroristische organisatie Al-Qaeda. 
Alle partijen die bij het conflict zijn betrokken maken zich schuldig 
aan oorlogsmisdaden en aanvallen op burgers. 

Er is geen nationale politie. Lokale machthebbers hebben eigen 
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strijdgroepen. Er is ook geen landelijk rechtssysteem. Sharia en 
traditionele gerechtshoven zijn niet in staat de vele misdadigers 
te vervolgen. Door deze wetteloosheid groeit de piraterij op de 
zeeën bij Somalië. 

De bevolking is erg afhankelijk van internationale hulp. In 2008 
was het aantal vluchtelingen en ontheemden meer dan 1,1 mil-
joen; per maand vluchten 20 000 mensen het land uit. Twee mil-
joen inwoners zijn afhankelijk van voedselhulp. Somalië is duidelijk 
een van de gevaarlijkste en armste plekken ter wereld.33 

zimbabwe

De regering van Zimbabwe gebruikt grof  geweld tegen de bevolking 
om aan de macht te blijven en veroorzaakt hongersnood, criminali-
teit en sterfte door ziekten. 

De werkloosheid wordt geschat op 80 procent. De inflatie ligt 
tussen de 8 en 11 miljoen procent. Meer dan 4 miljoen inwoners zijn 
uit Zimbabwe gevlucht sinds het eind van de jaren negentig. Rond 
de 900 000 ontheemden zijn in het land gebleven. President Mu-
gabe weigert hen te helpen en heeft internationale hulporganisaties 
verboden het land te betreden. Meer dan 5 miljoen inwoners lijden 
dagelijks honger. Veel mensen lijden aan aids en cholera. 

In 2008 werden er verkiezingen gehouden, waarbij de oppositie 
onder leiding van Morgan Tsvangirai in de eerste ronde de meerder-
heid van de stemmen had gehaald. In de tweede ronde trok deze 
partij zich terug omdat aanhangers het slachtoffer werden van een 
brute geweldscampagne door de partij van Mugabe. Het leger en 
de politie bevorderen geweld tegen oppositieleden, en ook justitie 
is partijdig. 34 President Mugabe is al oud en wordt op de troon ge-
houden door een groep machthebbers om hem heen die van het 
corrupte stelsel profiteren.
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conflicten door water- en voedselschaarste 35

Een groeiende schaarste aan eerste levensbehoeften zoals voedsel 
en water is te verwachten. Oorzaken zijn onder andere de groei van 
de bevolking en het verbruik per persoon, hogere energiekosten en 
opwarming van de aarde. Twee derde van het zoete water in de we-
reld wordt gebruikt in de landbouw. Een groeiende waterschaarste 
zou, in combinatie met andere trends, kunnen leiden tot spannin-
gen en gewapende conflicten.
 In principe is er genoeg zoet water en bouwland om de gehele 
wereldbevolking tot minstens 2030 te voeden. Er heerst schaarste 
omdat machtige mensen water voor zichzelf opeisen. Machtsver-
houdingen, scheve eigendomsrechten en hoge prijzen veroorzaken 
gebrek aan water van machteloze mensen en onderdrukte volken.
 De vraag naar water voor huishoudelijk gebruik stijgt ook sterk. 
In ontwikkelingslanden zal in 2025 de vraag naar water voor huis-
houdelijk gebruik naar verwachting verdubbeld zijn sinds 1995. In 
2030 zal 47 procent van de wereldbevolking in een situatie van ern-
stige waterstress 36 leven als er geen beter beleid komt.
 

waterschaarste

In totaal leven 2,8 miljard mensen, 40 procent van de wereldbevol-
king, in gebieden met waterschaarste. 1,2 miljard mensen lijden on-
der fysieke waterschaarste, een situatie waarin meer dan 75 procent 
van het rivierwater wordt onttrokken aan de rivier. Dit komt voor in 
Noord-Afrika en West-Azië en in gebieden binnen China en India. 
In deze gebieden is er vaak een verband tussen waterschaarste en 
milieudegradatie. Er zijn conflicten om waterbronnen.

1,6 miljard mensen leven met economische waterschaarste. Voor 
deze mensen is wel water beschikbaar, maar de toegang wordt be-
lemmerd door machtsverhoudingen en gebrek aan geld, vooral in 
Zuid-Azië en Sub-Saharisch Afrika. 37 
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Figuur 6.5: De Failed States Index 2010 38
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verwachtingen 
Hogere inkomens in Azië leiden tot een grotere vraag naar vlees. 
Veeteelt doet een enorm beroep op de watervoorraad. Door 
slecht irrigatiebeheer gaat in ontwikkelingslanden gemiddeld 
62 procent van het beschikbare water verloren. Verschuivingen 
in neerslagpatronen, temperaturen en droogteperioden zullen 
de verdeling van zoet water beïnvloeden. Gletsjers bevatten on-
geveer 75 procent van de wereldvoorraad zoet water. Een aantal 
gletsjers krimpt geleidelijk, waarschijnlijk door opwarming van 
het klimaat. We komen hierop terug in hoofdstuk 7. De land-
bouwproductie zou door minder smeltwater kunnen dalen.
 
schaarste en conflict
De voorziene water- en voedselschaarste kan de internationale 
veiligheid aantasten. Rivieren die gedeeld worden door meerdere 
landen kunnen aanleiding tot conflicten worden. De toegang tot 
waterbekkens zal immers steeds belangrijker worden. 

In het verleden zijn geschillen over rivieren vaak in verdragen 
opgelost. Maar nieuwe verdragen over de verdeling van water vor-
deren slechts langzaam. Het Verenigde Naties-verdrag uit 1997 
over internationale waterlopen kreeg niet de 35 ratificaties die no-
dig waren om het van kracht te laten worden. 39 
 Door slechte verdeling van water en het stijgen van waterprijzen 
zullen vooral armere bevolkingsgroepen grotere tekorten krijgen. 
In zwakke staten is te zien dat de politieke en economische elites 
de waterbronnen voor zichzelf houden. De bevolking die van land-
bouw moet leven wordt gemarginaliseerd. Oneerlijke verdeling van 
landbouwgrond verergert dit. Het gevolg is conflicten en migratie. 
 Migratie vergroot ook weer conflicten in de steden. Volksver-
huizingen zijn een verschuiving van de problemen. De enorme ver-
stedelijking zal de levering van zoet water steeds verder onder druk 
zetten. Als gevolg zal ook de gezondheidszorg onder druk komen, 
met een stijgend risico van allerlei ziekten. 
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 Denkbaar is dat opzettelijke schade aan de watervoorziening een 
strijdmiddel wordt. Dammen en leidingen zijn kwetsbaar. Vernie-
ling of vergiftiging treft grote groepen mensen. Het onderbreken 
van zoetwateraanvoer om een land of regio onder druk te zetten 
kan zelfs de oorzaak van oorlog zijn. In het Midden-Oosten vindt 
al tientallen jaren hevige concurrentie plaats om zoet water, wat de 
spanning tussen Israël en de Palestijnen sterk heeft doen oplopen.
 
mineraalschaarste en conflict
De vraag naar mineralen zal de komende 25 jaar verdubbelen, 
vooral vanwege de bevolkingsgroei en de inkomensgroei van 
China en India. De vraag naar metalen in China is de afgelopen 
vijf jaar jaarlijks met 17 procent gestegen, en maakt 70 procent 
uit van de wereldvraag naar verschillende essentiële metalen zo-
als aluminium, koper, lood en zink. Deze opkomende econo-
mieën hebben een onstilbare honger naar ijzer en staal, fosfaten 
en kalium voor kunstmest, en edele metalen voor de elektronica-
industrie, zoals koper, goud en gallium. 
 Er bevindt zich misschien nog genoeg voorraad aan mineralen 
diep onder de aardkorst in nog slecht onderzochte gebieden om 
de mens voor eeuwen te kunnen voorzien. Door economische 
exploitatie raakt de bovenste laag echter snel uitgeput. Gezien de 
huidige consumptie hebben verschillende essentiële mineralen 
nog maar enkele decennia te gaan: lood 42 jaar, tin 40 jaar en 
indium 13 jaar. 40 
 Voor het winnen van mineralen uit diepere aardlagen is veel 
energie nodig. Door hogere energieprijzen zal de prijs van mi-
neralen scherp stijgen. Duurdere fosfaten en kalium betekenen 
duurdere landbouw, dus hogere voedselprijzen, dus honger en 
politieke onrust. Tevens kunnen conflicten over mijnbouwrech-
ten ontwikkelingslanden destabiliseren. Uiteindelijk hangt een 
conflict over toekomstige mineralenschaarste sterk af van tech-
nologische innovatie en internationale samenwerking. Er wordt 
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thans onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van asteroid 
mining, het verkrijgen van mineralen uit de ruimte. Dat zal gi-
gantisch veel energie vergen en is daarom geen reële oplossing, 
eerder een indicatie van de wanhoop waarmee naar oplossingen 
wordt gezocht.
 
energieschaarste en conflict
Op basis van de huidige gegevens is het lastig in te schatten wan-
neer de wereldvoorraad fossiele energie volledig uitgeput zal 
zijn. Het staat wel vast dat er op korte en middellange termijn 
energieschaarste zal zijn. Door schaarste zal de energieprijs stij-
gen. Een hogere energieprijs zal op veel plekken in de wereld on-
rust veroorzaken. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de voed-
selvoorziening en economische veiligheid van landen, en heeft 
grote (geo)politieke consequenties. 41 Voedsel, water en minera-
len worden er duurder door. 42 De energiesector is gevoelig voor 
kleinschalig geweld, zoals aanvallen op energie-infrastructuren 
en de verstoring van de aanvoer, ook door piraterij. Sinds 2003 
zijn er in Irak meer dan 450 aanvallen gericht tegen olie-installa-
ties, pijpleidingen en personeel. In 2002 vond een aanval plaats 
op een Franse olietanker en in 2006 mislukte een aanval op de 
olieverwerkende infrastructuur in Abqaiq in Saoedi-Arabië.

Energieschaarste kan leiden tot een wedloop om niet-geëx-
ploiteerde energiebronnen in betwiste gebieden en in voorheen 
nauwelijks toegankelijke gebieden zoals de Noordpool en de 
Spratly-eilanden. Er wordt geschat dat de Noordpool ongeveer 
90 miljard vaten olie bevat, 43 7 procent van de bewezen wereld-
wijde oliereserves, en net zo veel gas als in Rusland te vinden is. 
Door het smelten van de Noordpool door de klimaatverande-
ring zullen deze bronnen steeds gemakkelijker te bereiken zijn. 
Er zijn tegenstrijdige claims van Rusland, de Verenigde Staten, 
Denemarken, Noorwegen en Canada. In het gebied van de Sprat-
ly- en Paracel-eilanden bevinden zich naar schatting 105 miljard 
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vaten olie en 900 triljoen kubieke voet gas. Er zijn tegenstrijdige 
claims van China, Filippijnen, Taiwan, Maleisië, Vietnam en 
Brunei. De spanningen zullen oplopen. Gaan er gewelddadige 
conflicten door ontstaan?
 Diefstal van olie financiert conflicten. Door hoge energieprij-
zen of onderbroken energielevering gaan mensen in hun eigen 
energiebehoefte voorzien. Diefstal van energie is heel aantrek-
kelijk voor internationale criminelen. Verkoop van gestolen olie 
levert veel op voor illegale operaties en wordt gebruikt voor 
omkoping. Inkomsten kunnen worden gebruikt om regionale 
conflicten te financieren die ver verwijderd zijn van de gebie-
den waar de olie daadwerkelijk gewonnen wordt. Op die manier 
ontstaan er direct verbindingen tussen verschillende instabiele 
gebieden. De olieprijzen en de vraag naar olie zullen in de toe-
komst waarschijnlijk hoog blijven, en deze vorm van criminali-
teit zal dus ook blijven voortbestaan. Volgens schattingen is er 
in Nigeria uit illegaal oliebunkeren in 2003 één miljard dollar 
verkregen. Dit geld had ten goede moeten komen aan het land 
en de bevolking.
 China heeft een deel van zijn olie-import zeker gesteld door 
een overeenkomst te sluiten met Soedan. De regering van Soedan 
is één van de aanstichters van het geweld in de regio Darfur sinds 
2003. Omdat China de oliedeal niet in gevaar wil brengen heeft 
het in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties versterking 
van de vredesoperatie in Darfur tegengehouden. Zo werken 
energiebehoefte en mensenrechten tegen elkaar in. Begin 2011 
sprak het zeer arme Zuid-Soedan zich uit voor afscheiding van 
Noord-Soedan. Daar kan strijd over ontstaan, vooral over wie de 
olievelden zal exploiteren en hoe de grenzen zullen lopen.
 Energieovereenkomsten worden vaak ondersteund door han-
delsovereenkomsten, defensiesamenwerking, wapenleveranties 
en politieke steun. Zo ontstaat er een cocon rond de relatie, om 
deze af te schermen tegen interventie van buitenaf. 



136

 Schaarste aan energie kan ook een oorzaak zijn van staatsgre-
pen. Een groep of land organiseert een staatsgreep om toegang 
te krijgen tot energiebronnen van een ander land of van de re-
gerende klasse, of gebruikt de toegang tot energiebronnen om 
de partijen of elites die aan de macht zijn omver te werpen en 
zelf aan het roer te gaan staan. Een voorbeeld hiervan was de 
bezetting van het energierijke Koeweit door Irak (1990). De be-
schikbaarheid van energiebronnen en het vooruitzicht van het 
eigen beheer van die bronnen zou ook een afscheiding van een 
regio van een staat kunnen veroorzaken. Een voorbeeld is het 
Koerdisch streven naar onafhankelijkheid in het noorden van 
Irak, inclusief eigen beheer van oliereserves. Acties volgend uit 
energieschaarste kunnen staten tot oorlog en burgeroorlog bren-
gen.
 
radicalisering  44

Radicalisering is vaak een reactie op inefficiënt, corrupt en re-
pressief bestuur. Radicale bewegingen bieden een alternatief 
voor dit bestuur, en maken aanspraak op ideologische zuiver-
heid en beginselvastheid. Zij doen zich voor als moreel superieur 
aan de zittende regering. In landen zonder democratie en vrije 
meningsuiting kan de oppositie wanhopig worden en haar toe-
vlucht nemen tot geweld.
 Onvrede over misstanden in een land wordt door strijders uit 
het buitenland aangegrepen om aanhang voor de eigen bewe-
ging te vergroten. Een voorbeeld is de ‘jihadisering’ van het con-
flict in Tsjetsjenië, dat oorspronkelijk een strijd over regionale 
autonomie was. Ook kunnen naar hun vaderland teruggekeerde 
strijders uit het buitenland, die bijvoorbeeld in Irak en Afgha-
nistan getraind zijn en verzetservaring hebben opgedaan, een 
voortrekkersrol vervullen.
 Steun van landen als de Verenigde Staten aan impopulaire 
regimes kan leiden tot radicalisering. Uit opiniepeilingen blijkt 
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dat de bevolking in het Midden-Oosten niet zozeer een afkeer 
heeft van democratie of het Westen in het algemeen, maar vooral 
van de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten, dat door 
opiniemakers wordt gedemoniseerd en als grootste westerse 
staat overal de schuld van krijgt. Steun van de Verenigde Staten 
kan een regering in diskrediet brengen. De oppositie meent dat 
de belangen van de bevolking verkwanseld worden door een elite 
die met het Westen onder één hoedje speelt.
 De komende tijd zal islamitische radicalisering de internatio-
nale veiligheid blijven bedreigen, vooral in Pakistan, India, Oez-
bekistan, Jemen, de Palestijnse gebieden, Egypte, overig Noord-
Afrika en Nigeria.
 De geradicaliseerde, zwakke partij neemt zijn toevlucht tot 
‘asymmetrische’ oorlogsdaden: terrorisme en guerrilla. Die zijn 
buitengewoon moeilijk te bestrijden. Het staatsapparaat kan be-
zwijken onder het geweld van een radicale beweging. Het land 
kan een falende staat worden met gebieden waar geen staatsge-
zag meer bestaat en waar krijgsheren, georganiseerde criminelen, 
terroristen en piraten vrij spel hebben.
 Omdat radicalisering vaak een reactie is op slecht bestuur 
en het gevoel onrecht te moeten verdragen, kan internationale 
samenwerking om bestuur te verbeteren nuttig zijn om radi-
calisering te beperken. Radicale groeperingen en de overheid 
waartegen zij zich richten, weigeren veelal met elkaar te spreken. 
Daardoor neemt de kans dat een conflict escaleert sterk toe. De-
escalatie is alleen mogelijk indien ondanks grote tegenstellingen 
altijd een mogelijkheid tot communicatie blijft bestaan. 45 Daar 
kunnen maatschappelijke, religieuze organisaties en vredesbe-
wegingen een nuttige rol in spelen. 46

vredespolitiek
We leven in een wereld vol uit de hand lopende spanningen. 
Vreedzame middelen om ze in toom te houden zijn nog zwak. 
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Ethische overtuigingen, rechtsregels, bevordering van welvaart 
en betere verdeling van inkomens en bezit zijn niet sterk genoeg 
om dreigend wapengeweld altijd te stuiten. De hoofdtaak van 
al het bestuur en alle politiek is op drie niveaus instellingen te 
bouwen die voor vreedzame conflictbeslechting zorgen: lokaal, 
nationaal en mondiaal.
 Staten met een democratische rechtsorde gaan vrijwel nooit 
met elkaar in oorlog. Deze stelling komt voort uit het essay Zum 
ewigen Frieden van de filosoof Immanuel Kant (1795), waarin 
constitutionele republieken als een voorwaarde voor vrede wor-
den beschouwd. 47 Tot nog toe is de theorie van democratische 
vrede juist gebleken: een noemenswaardige oorlog tussen de-
mocratische landen heeft in de geschiedenis zelden tot nooit 
plaatsgevonden. Democratische rechtsordes lossen hun onder-
linge verschillen liever op via onderhandelingen, omdat zij dit 
moreel gezien beter vinden, en mijden geweld omdat zij verant-
woordelijk worden gehouden door hun kiezers. 48 De kunst is dus 
democratische rechtsordes op te bouwen. 
 Democratisering is de eerste weg naar vrede. Een tweede weg 
is het beperken van de bewapening. In een goede rechtsorde 
dragen burgers geen wapens en handhaven politie en justitie de 
wet, het recht en de vrede, zo nodig met inzet van strijdkrachten. 
De rechtsstaat heeft dan het monopolie op geweldsmiddelen. 
Anders breekt er burgeroorlog uit. De staat moet dan wel het 
recht handhaven en niet zelf een bron van onderdrukkende ge-
weldpleging worden. In de vs hebben burgers het grondwettelijk 
recht om handvuurwapens te bezitten. De meeste democratische 
rechtstaten regelen het wapenbezit echter zeer strak. Dat zou 
ook internationaal moeten gebeuren. Hiervóór is al aangetoond 
hoe ernstig de enorme verspreiding van zogenaamde kleine wa-
pens is, die samen een massavernietigingswapen zijn. Verdragen 
die productie, handel en bezit aan banden leggen en beperken 
tot legale autoriteiten zijn dringend nodig.
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 Ook verdragen die zware wapens en massavernietigingswa-
pens beperken behoeven sterke verbetering. Het verdrag tegen 
chemische wapens is een goed voorbeeld dat navolging verdient 
voor biologische en nucleaire wapens. Om dat te bereiken zijn 
veel sterkere internationale organisaties nodig. In hoofdstuk 11 
gaan we daar dieper op in.
 De derde weg naar vrede is landen door samenwerking met 
elkaar te verbinden in internationale organisaties. Als staten ge-
zamenlijk hun markt ontwikkelen, handelsbelemmeringen af-
breken, financieel samenwerken, één landbouwbeleid voeren en 
ook op andere gebieden met elkaar verweven raken in hun belan-
gen, raken zij steeds meer onderling verbonden. Hun belangen 
wijzen dan sneller in de richting van zakelijke conflictoplossing 
door onderhandelen, in plaats van militaire krachtmetingen die 
alle conflictpartijen ernstige schade kunnen berokkenen. Deze 
‘functionalistische’ benadering van vrede blijkt goed te werken 
in Europa. Door de Europese integratie zijn de eeuwenoude 
conflicten die veel oorlogen, en zelfs twee wereldoorlogen heb-
ben veroorzaakt, omgeleid naar vreedzame samenwerking. De 
Europese Unie is een daverend succes, al wordt dat niet meer zo 
algemeen gevoeld. Dit succes verdient uitbreiding in Europa en 
navolging in andere delen van de wereld. 
 Om blijvende vrede te bereiken, zijn nog meer maatregelen 
nodig. Het volkenrecht dient versterkt te worden, vooral de 
handhaving ervan door internationale organisaties en lidstaten. 
Democratie, meerzijdige wapenbeperking, rechtsorde en prak-
tische samenwerking in organisaties zijn de vier belangrijkste 
wegen naar vrede.
 In hoofdstuk 11 ga ik op zoek naar politieke mogelijkheden om 
vredeshandhaving door internationale organisaties te verbeteren.
 





 

7. 
kaalslag 
van de natuur
 

de dieren lijden en hun gejammer vervult de lucht. de bossen vallen ten prooi 

aan vernietiging. de bergen worden opengescheurd voor de metalen die in 

hun aderen groeien. en de mens looft en prijst degenen die aan de natuur en 

aan de mensheid de grootste schade berokkenen. 

Leonardo da Vinci (1452-1519)
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Een deel van de mensheid overeet zichzelf. Het verbruik 
van natuurlijke hulpbronnen neemt exponentieel toe 

door de groei van het aantal mensen en de stijging van de con-
sumptie per persoon. 
 De mondiale consumptie legt een steeds grotere druk op de 
natuurlijke bronnen die de aarde te bieden heeft. Dit gaat ten 
koste van de huidige natuur. 1 Maar ‘de natuur’ als geheel, de som 
van alle levensvormen op de huid van de aarde, zal niet verdwij-
nen. De natuur is veel sterker dan de mens, die er slechts onder-
deel van uitmaakt. De natuur past zich aan en ontwikkelt zich 
in nieuwe richtingen. De mens tast de húídige natuur aan en 
bedreigt daardoor zijn eigen bronnen van voedsel, schoon water, 
schone lucht, energie en plantaardige medicijnen.

vermindering biodiversiteit
Planten, dieren, schimmels en andere micro-organismen vormen 
samen een bijzonder geheel, dat zich in miljarden jaren heeft ont-
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wikkeld. De Living Planet Index van het Wereld Natuur Fonds 
meet de biodiversiteit van diersoorten. De index laat op mondiaal 
niveau een daling zien van bijna 30 procent tussen 1970 en 2007. In 
de tropen is de biodiversiteit zelfs met 60 procent afgenomen. 2
 Op de Rode Lijst van de International Union for Conserva-
tion of Nature (iucn) 3 staan de dieren- en plantensoorten die 
dreigen uit te sterven. Dat zijn 16 928 soorten (38 procent van 
het totaal); 869 soorten (2 procent van het totaal) zijn reeds uit-
gestorven of leven niet meer in het wild. 4
 Eén op de drie amfibieën, één op de acht vogelsoorten, bijna 
een kwart van alle zoogdieren en meer dan een kwart van de 
rifbouwende warmwaterkoralen wordt met uitsterven bedreigd. 
Van sommige plantengroepen, zoals de palmvarens, wordt meer 
dan de helft van de soorten bedreigd.
 Klimaatverandering maakt dit veel ernstiger. Van de soorten 
die nu nog onbedreigd zijn, wordt 30 procent van de vogels, 51 
procent van de koralen en 41 procent van de amfibieën door op-
warming van de aarde bedreigd. 5 Als gevolg van menselijke acti-
viteiten, verloopt het uitsterven op dit moment minstens hon-
derd keer zo snel als in de situatie dat de mens geen verstorende 
activiteiten zou ondernemen. 6
 In Nederland zijn ongeveer 340 soorten (ernstig) bedreigd. 
Zij staan op de Rode Lijst en/of worden beschermd op grond 
van de Vogel- en Habitatrichtlijnen. 7
 Er is ook goed nieuws. De natuur kan zich herstellen. Dankzij 
vermindering van lucht- en watervervuiling, afvalscheiding en 
bescherming van natuurgebieden in minder warme regio’s zoals 
Europa, neemt de biodiversiteit daar gelukkig weer met bijna 30 
procent toe. 8
 
gevolgen en dwarsverbanden
De natuur heeft grote intrinsieke waarde, die op zichzelf belang-
rijk genoeg zou moeten zijn om te zorgen voor het behoud. De 
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mens maakt er deel van uit, en zijn dagelijks bestaan is afhankelijk 
van de biodiversiteit. De natuur levert voedsel, water, medicij-
nen, lucht, huisvesting en energie. De mens is daar niets zonder. 
 Het evenwicht tussen mens en natuur is verstoord; als de mens 
dit niet herstelt zal de natuur het herstellen door te veranderen, 
en dat kan ten koste van een deel van de mensheid gaan. Vele 
planten en diersoorten zullen veranderen en overleven: micro-
organismen, insecten, planten, adaptieve vogels en kleine dieren 
die zich snel kunnen vermenigvuldigen en aanpassen.
 Schaarste aan natuurlijke bronnen kan tot meer gewapend 
conflict leiden, vooral in ontwikkelingslanden waar de bevol-
king afhankelijk is van bronnen in de directe omgeving. 9 Een 
voorbeeld is het conflict in Darfur, waar sinds 2003 300 000 
doden zijn gevallen. Het conflict heeft vele oorzaken, en een be-
langrijke factor zijn de spanningen tussen boeren en nomaden 
over schaarse landbouwgrond en water. De regering marginali-
seert de bevolking met opzet en hindert hulpverlening.
 Door schaarste aan natuurlijke hulpbronnen en veranderingen 
in het klimaat zal de migratie in de wereld toenemen, zie hoofd-
stuk 8. Bevolkingsgroepen zullen een nieuwe plaats zoeken om 
te (over)leven. Een hogere bevolkingsdruk in een bepaald gebied 
kan de kans op een gewelddadig conflict vergroten, vooral wan-
neer deze bevolking bestaat uit jonge, slecht opgeleide en werklo-
ze mannen. Landen die zelf slecht worden bestuurd zullen steeds 
meer vluchtelingen van buurlanden moeten opnemen.
 In het rijke deel van de wereld kunnen spanningen ontstaan 
tussen landen die de energiebronnen veilig willen stellen. Zij zul-
len grotere geopolitieke veiligheidsrisico’s nemen en confronta-
ties aangaan. 10 
 Het kan lastiger worden om ziekten te bestrijden omdat bio-
diversiteit een genetische bron voor medicijnen is. Door kli-
maatverandering plus migratie is er voorts een grotere kans op 
overdracht van ziekten uit warme naar vroeger koude streken.
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leven op te grote voet
Mensen vragen meer van de aarde dan ze aankan. De consump-
tie van natuurlijke bronnen kan worden uitgedrukt als de ‘eco-
logische voetafdruk’. 11 Die meet productief land en productieve 
zee die nodig is voor onze consumptie, en om de co2-uitstoot en 
afval te absorberen. 
 De mondiale biocapaciteit is het totaal aantal hectare produc-
tief land en zee dat beschikbaar is voor de mens zonder dat dit tot 
uitputting of grote milieuschade leidt. De biocapaciteit is nu on-
geveer 11,9 miljard mondiale hectare. De wereldwijde ecologische 
voetafdruk is 18 miljard hectare. Dat is 2,7 hectare per persoon. 
We gebruiken dus meer dan de aarde kan blijven leveren.
 Nederland behoort tot de top 15 van de meest consumerende 
landen van de wereld met een gemiddelde voetafdruk van 6,2 
hectare per persoon. 12 In Nederland zelf is slechts 1 hectare per 
persoon beschikbaar. Er is dus een tekort van 5,2 hectare per per-
soon. Voor een groot deel van de consumptie is Nederland dus 
afhankelijk van het buitenland, en daarom medeverantwoorde-
lijk voor de vernietiging van de huidige natuur elders. 
 De rijke landen zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel 
van de ecologische voetafdruk, en veroorzaken daarmee proble-
men die vooral de arme delen van de wereld treffen.
 
ontbossing
In totaal verdwijnt jaarlijks ongeveer 13 miljoen hectare bos, 
vooral in Afrika en Zuid-Amerika. Door het planten van nieuwe 
bossen, landschapsherstel en de natuurlijke expansie van bossen, 
blijft er een netto ontbossing over van gemiddeld 5,2 miljoen 
hectare per jaar. 13
 Houtkap, landbouw- en veeteeltgronden voor vlees en gewas-
sen als soja, palmolieplantages, woningbouw en infrastructuur 
veroorzaken de ontbossing. De Nederlandse consumptie (van 
met name soja, palmolie en rundvlees) was tussen 2001 en 2005 
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verantwoordelijk voor het verdwijnen van bijna 1 miljoen hec-
tare bos in onder meer het Amazonegebied en Zuidoost-Azië. 14 
 In bossen leeft 60 tot 80 procent van alle soorten organismen 
op aarde. Veel tropische soorten van dieren en planten worden 
met uitsterving bedreigd. 15 Bossen leveren drinkwater en vruch-
ten. Zij remmen erosie en overstromingen en binden co2. Bo-
men en planten nemen co2 op, waardoor dit niet in de atmosfeer 
terechtkomt. Als bossen worden gekapt of verbrand komt de co2 
weer vrij in de lucht. In 2004 was de co2-uitstoot door ontbos-
sing 17,4 procent van de totale co2-uitstoot veroorzaakt door de 
mens. 16 Het planten van bomen om de klimaatverandering tegen 
te gaan helpt, maar is dus niet voldoende voor de lange termijn. 
Meer maatregelen zijn onontkoombaar. 
 Volgens een onderzoek van de Europese Unie zijn de kosten 
van de ontbossing nog groter dan de kosten van de economische 
crisis (2008-2009). De verschillende ‘diensten’ die de bossen aan 
de mens leveren – zoals het absorberen van broeikasgassen, het 
leveren van hout en voedsel, het vasthouden van watervoorra-
den – zijn van een geldwaarde voorzien. Verdwijnen de wouden 
in het huidige tempo, dan kost het de mensheid 1,5 tot 3,7 biljoen 
(1 met 12 nullen 17) euro per jaar. Het verlies door de financiële 
crisis wordt op dit moment geschat op ongeveer 1 biljoen dollar 
(750 miljard euro) per jaar. 18 
 

wangari maathai (kenia)
De wereld begon pas te horen van Wangari Maathai en haar Green 
Belt Movement in de jaren tachtig, toen de leden wereldwijd al mil-
joenen bomen hadden geplant. De beweging werd opgericht in 
midden-Kenia, waar Wangari haar jeugd doorbracht. Ze herinnert 
het zich als een prachtige omgeving met schone rivieren, waar men-
sen gezond en sterk waren, vrouwen genoeg brandhout hadden 
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en daarop gezonde maaltijden 
voor hun gezinnen maakten. 

Toen zij in het begin van de 
jaren zeventig weer terugkwam 
van studies in het buitenland, 
was zij verbaasd te zien dat 
mensen in haar thuisland leden 
aan ondervoeding en niet ge-
noeg schoon water en brand-
hout hadden. 

Zoals in veel andere delen 
van de wereld was de belang-

rijkste oorzaak dat de bossen waren gekapt voor de productie 
van gewassen om aan andere landen te verkopen. In Kenia was 
dat vooral koffie. Er was maar weinig land over voor voedsel. 
Vrouwen moesten voedsel gaan kopen dat minder lang hoefde te 
koken. Het gevolg was ondervoeding. Veel rivieren waren opge-
droogd omdat er geen grond met bosbedekking was die de regen 
vast kon houden. Schoon water was steeds moeilijker te krijgen.

Wangari Maathai had ecologie gestudeerd en besefte dat er 
meer bomen nodig waren. Die zouden brandhout leveren, zodat 
vrouwen hun traditionele gezonde maaltijden weer konden ko-
ken. Bomen zouden ook hout leveren voor hekken en voedsel 
voor de dieren. Ze zouden voor bodembescherming zorgen en 
de natuur weer herstellen. 

Eerst dacht Wangari dat het planten van bomen genoeg was, maar 
ze zag dat de bomen niet verzorgd werden. Ze organiseerde bijeen-
komsten om dit te bespreken. Ze verspreidde het besef  onder arme 
mensen dat zij hun eigen kennis en vaardigheden konden gebruiken 
en niet moesten wachten op hulp van de overheid of  ‘experts’.

Wangari ontwikkelde een systeem dat elders gemakkelijk kan 

Foto: Mia MacDonald
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worden overgenomen. Elke nieuwe boomplanter moet een paar 
lessen volgen over wat bomen opleveren, hoe ze te planten en 
te verzorgen en welke informatie ze moeten bijhouden. Boom-
planters kunnen een klein bedrag verdienen voor elke boom die 
langer dan zes maanden in leven blijft.

Wangari begon in 1976 met het planten van bomen. In het jaar 
2000 hadden leden van de Green Belt Movement inmiddels 30 mil-
joen bomen geplant in Kenia. Er waren meer dan 600 Kenian Belt 
Groups, met honderdduizenden vrouwen en ook veel mannen, 
die samen verantwoordelijk waren voor meer dan 6000 bossen.

Vanaf  1986 begon de Green Belt Movement in Kenia haar tech-
niek te delen met leiders van andere landen. Als gevolg deden 
gelijksoortige programma’s hun intrede in andere landen. 

Wangari Maathai heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de 
democratiseringsbeweging in Kenia. Zij ondervond veel tegenwer-
king van het autoritaire regime bij het planten van bomen, omdat 
regeringsleden stukken grond liever schonken aan bepaalde groe-
pen of  personen in ruil voor politieke steun. De beweging werd 
op diverse manieren onderdrukt door de regering, leden werden 
gevolgd en geïntimideerd. Mensen die in opstand kwamen tegen 
de regering kregen vaak ‘ongelukken’. Wangari Maathai werd in 
1999 aangevallen, met ernstig hoofdletsel als gevolg, en leefde 
een periode in safe-houses. Door een aanklacht van haar ex-man 
belandde ze zelfs een aantal maanden in de gevangenis.

Als gevolg hiervan gingen discussiebijeenkomsten binnen de 
Green Belt Movement ook over andere onderwerpen, zoals demo-
cratie, mensenrechten, de positie van de vrouwen, macht en cul-
tuur. Wat begon als een programma om bomen te planten groeide 
uit tot een hervormingsbeweging. Wangari Maathai liet zien hoe 
democratie hoort te werken, stimuleerde burgers om zich uit te 
spreken en overheidsfunctionarissen te vragen te doen wat goed 
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was voor de bevolking in plaats van wat goed was voor henzelf.
Door het etnisch geweld in Kenia in 1993 ging Maathai bijeen-

komsten organiseren in plaatsen waar de spanningen hoog waren 
opgelopen om de mensen ervan te overtuigen dat geweld geen 
oplossing was en de regering in de kaart zou spelen. Zij hield bij-
eenkomsten om Kenianen bewust te maken van het belang van 
deelneming aan verkiezingen. Ze riep mensen op te stemmen op 
personen die zouden opkomen voor alle mensen uit Kenia, en 
niet alleen voor hun eigen etnische groepering. Leiders en politici 
kwamen naar deze bijeenkomsten, zodat burgers leerden hun 
zorgen met hen te delen. Uiteindelijk werd in 2002 Maathai zelf  
gekozen als parlementslid. Zij was tussen 2003 en 2005 minister 
van Milieu, natuurlijke bronnen en dieren in het wild.19 In 2004 
ontving zij de Nobelprijs voor de Vrede.

klimaatverandering
Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change, een 
onafhankelijke internationale groep van wetenschappers, is de 
opwarming van het klimaatsysteem nu onmiskenbaar. Dit blijkt 
uit de stijging van de mondiale gemiddelde lucht- en oceaantem-
peratuur, uit het smelten van sneeuw en ijs en de stijging van het 
gemiddelde zeeniveau.20

De komende twintig jaar wordt een opwarming met 0,2 graad 
Celsius per decennium voorzien. 21 Zelfs al zou de concentratie 
van broeikasgassen en aerosolen gelijk blijven op het niveau van 
2000, dan nog wordt een verdere opwarming van ongeveer 0,1 
graad Celsius per decennium verwacht.
 De grootste temperatuurstijging wordt verwacht boven land 
en nabij de Noordpool, en de kleinste boven de Zuidelijke Oceaan 
en delen van de Noord-Atlantische Oceaan. Verwacht wordt dat 
de sneeuwbedekking af zal nemen. Zee-ijs in het Noordpoolge-
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Figuur 7.1: Netto ontbossing per land tussen 2005 en 2010 (in hectares 
per jaar) 22
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bied en in Antarctica zal verminderen. Het is zeer waarschijnlijk 
dat extreme hitte, hittegolven en zware neerslag steeds frequenter 
worden. Tropische wervelstormen (tyfoons en cyclonen) zullen 
waarschijnlijk krachtiger worden, met hogere pieksnelheden van 
de wind en intensievere neerslag. De stormbanen buiten de tro-
pen kunnen opschuiven in de richting van de polen, met veran-
deringen in wind-, neerslag- en temperatuurpatronen. Toename 
van de neerslag is zeer waarschijnlijk in de hogere breedtegraden, 
terwijl een vermindering waarschijnlijk is in de subtropische 
landgebieden. Die kunnen dus te droog worden.
 Veel gevolgen van klimaatverandering zijn moeilijk te voorspel-
len. Zo is er ook het risico dat de warme golfstroom uit de Golf 
van Mexico verandert. Dit zou de Noordzee kunnen afkoelen en 
in Noordwest-Europa de temperatuur juist kunnen verlagen.
 De uitstoot van co2 door activiteiten van de mens, zowel in 
het verleden als in de toekomst, zal nog meer dan duizend jaar 
blijven bijdragen aan een hogere temperatuur en een zeespiegel-
stijging als gevolg van de tijd die nodig is voor het verwijderen 
van dit gas uit de atmosfeer. Opwarming en zeespiegelstijging 
gaan ook nog eeuwen door, zelfs als de broeikasgasconcentraties 
zouden worden gestabiliseerd. Aanpassing van beleid en gedrag 
om de stijging te beperken is dus niet genoeg. Er zijn ook maat-
regelen nodig om de landen die hoe dan ook door klimaatveran-
dering worden getroffen bij te staan als zij zich tegen de gevolgen 
moeten weren. Dit komt door de tijdschalen van klimaatproces-
sen en hun terugkoppelingen.
 Als gevolg zullen in de toekomst veel meer soorten planten, 
dieren en andere organismen uitsterven. Andere planten en die-
ren komen daarvoor in de plaats. Dit kan zeer ernstige aanpas-
singsproblemen voor de mens en zijn voedselvoorziening ver-
oorzaken. Ook ziekten en plagen gaan zich anders verspreiden. 
Toen het West-Nijlvirus in 1999 voor het eerst oversprong van 
Noord-Afrika naar New York, stond dat nog los van het klimaat. 
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Dat het virus in de regio kon overleven en zich verder noord-
waarts verspreidde naar Canada, heeft echter te maken met de 
warmere winters in het gebied. 23

 
overbevissing
De consumptie van vis is gestegen van 9,9 kg per persoon in de jaren 
zestig tot 16,4 kg in 2005. De wereldwijde visserij en aquacultuur is 
een industrie met zeer schadelijke gevolgen voor de natuur. 24 
 Iets meer dan 50 procent van alle gecontroleerde visbestanden 
worden nu volledig geëxploiteerd, met vangsten die dicht in de 
buurt komen van hun maximum limiet voor duurzame visserij. 
Meer dan 25 procent van de visbestanden wordt overbevist, is 
uitgeput of is traag aan het herstellen. Het maximum van de zee-
visvangst in de wereld is thans bereikt of zelfs overschreden.
 Het vermogen van de vissoorten zich te herstellen wordt 
geschaad door onder andere klimaatverandering, uitheemse 
soorten en vervuiling. Veel van de populaire vissoorten zijn in 
sommige gebieden volledig bevist of overbevist. De Noordoost-
Atlantische Oceaan, West-Indische Oceaan, en Noordwest-Stil-
le Oceaan worden leeggevist. 25 In de Noordzee heeft visvangst 
ertoe geleid dat kabeljauw, schelvis, wijting, schol en tong dicht 
tegen of zelfs onder het biologisch verantwoord minimum ko-
men. Dit kan leiden tot uitsterving. Tonijn is bijvoorbeeld al 
sinds de jaren zestig verdwenen uit de Noordzee.
 Bij longlining worden lijnen van 90 kilometer lang uitgezet 
met in totaal 50 000 haken. Hierdoor sterven ook veel albatros-
sen, haaien, schildpadden en dolfijnen. De boomkorvloot omvat 
boten die met zware ijzeren kettingen en sleepnetten de bodem 
omploegen. Dit zorgt voor een enorme bijvangst: zeesterren, 
anemonen, krabben en roggen, ondermaatse schol, tong en ka-
beljauw komen in de netten. Per kilo gevangen schol wordt meer 
dan 10 kilo vis en ander zeeleven dood overboord gegooid. Het 
leidt tot plaatselijke verwoesting van de zeebodem.
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 In de Noordzee zijn vangstquota ingevoerd. Maar er is veel 
illegale visserij: vangsten waar dat niet mag, zonder vergunning, 
met te grote vistuigen, ongemelde vangsten, of vangsten in een 
gebied waar geen regels zijn. Dit is mogelijk door mazen van de 
wet, varen onder vlaggen van landen die zich niet aan internatio-
nale regels houden, op internationale wateren waar geen regels 
gelden, twee visboekhoudingen bijhouden en het overladen van 
gevangen vis via koelschepen. 26 
 
nederland
Nederland importeert veel producten die flinke schade veroor-
zaken aan de biodiversiteit in de wereld: soja, koffie, palmolie, 
(tropisch hard)hout, papier, garnalen, vis, biomassa en veen. 
 

soja  
Soja is een eiwitrijk gewas dat in Europa vooral wordt gebruikt 
voor de productie van veevoer. De vraag naar soja is de laatste 
decennia toegenomen door de groei van de bevolking en de toe-
name van de consumptie van vlees. De wereldwijde vleesproduc-
tie is tussen 1950 en 2000 vervijfvoudigd. Volgens schattingen zal 
de huidige vleesproductie van 233 miljard kilo per jaar nogmaals 
verdubbeld zijn in 2050; de vraag naar soja zal dus ook blijven 
toenemen. Voor 1 kilo vlees is 7 kilo soja nodig.

Nederland is op China na de grootste importeur van soja ter 
wereld. Ruim 90 procent van de Nederlandse sojaconsumptie 
is veevoer; de rest gaat naar de voedingsindustrie. Voor 60-70 
procent van de producten in de supermarkt wordt soja gebruikt, 
bijvoorbeeld bij margarine, mayonaise, snacks en wasmiddelen. 
Soja lijkt milieuvriendelijk omdat het soms vlees vervangt. Maar 
dat is maar gedeeltelijk zo.

Voor de sojateelt worden in Zuid-Amerika grote oppervlakten 
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tropische bossen en savanne gekapt. In Argentinië, Bolivia, Bra-
zilië en Paraguay verdwijnt jaarlijks zo’n 3,7 miljoen hectare aan 
tropisch bos, waardoor veel zeldzame dieren- en plantensoorten 
uitsterven of  bedreigd worden. De expansie van soja leidt tot 
verdringing van lokale bevolkingen, conflicten over landrechten, 
schending van arbeidsrecht, milieuvervuiling, bodemerosie, ge-
zondheidsproblemen en verlies van lokale voedselzekerheid en 
werkgelegenheid in de landbouw in Zuid-Amerika. 27

 

zuiniger omgaan met de natuur
Willen we het verlies van biodiversiteit verminderen, dan zijn re-
volutionaire maatregelen nodig. Deze hangen nauw samen met 
stappen om het energieprobleem en de klimaatverandering te 
bestrijden. De consumptie van de bevolking in de rijke landen 
dient sterk te verminderen om de ecologische voetafdruk te ver-
kleinen, en er moet worden geproduceerd op duurzame wijze. 
 Internationale afspraken zijn nodig, omdat dit een typisch 
grensoverschrijdend probleem is dat landen niet op eigen houtje 
kunnen oplossen. De natuur raakt direct de concurrentiepositie 
in de wereldwijde handel. Nederland importeert bijvoorbeeld 
diverse grondstoffen en producten uit Afrika en Azië. Dat levert 
daar natuurschade en verlies van biodiversiteit op. Vaak heeft het 
bedrijfsleven uit Nederland projecten lopen samen met bedrijven 
uit andere landen. Om duurzame productie elders af te dwingen 
is een gezamenlijke strategie belangrijk. Internationale handel 
zou aan bepaalde criteria van duurzaamheid moeten voldoen. 
 Er zijn al internationale afspraken, bijvoorbeeld het Inter-
nationale Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro waarin is 
afgesproken dat het verlies van biodiversiteit aanzienlijk terug-
gebracht moet zijn in 2010. 28 Dat was vorig jaar en er blijkt wei-
nig van terechtgekomen te zijn. Millenniumdoel 7 stelt als doel 
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de vermindering van het verlies van biodiversiteit in 2015. Deze 
doelen zullen niet gehaald worden. Volgens wetenschappelijke 
rapporten neemt het aantal dieren en planten dat met uitster-
ven wordt bedreigd alleen maar toe. 29 In Nagoya, Japan, is eind 
oktober 2010 opnieuw afgesproken de komende tien jaar actie 
te ondernemen om het uitsterven van dieren en planten te voor-
komen. Er zijn echter geen sancties afgekondigd voor landen die 
niets doen. Men sprak af de beschermde gebieden uit te breiden 
van 12,5 procent naar 17 procent van het aardoppervlak, en de 
beschermde zeegebieden uit te breiden van 1 naar 10 procent in 
tien jaar tijd. 30 Er wordt dus wel veel beleid afgesproken om bio-
diversiteit te behouden, ook door Nederland, maar het belang-
rijkste is dat het beter wordt uitgevoerd en er genoeg middelen 
voor worden ingezet.
 De klimaatverandering is al ingezet en de biodiversiteit is al 
met 30 procent verminderd sinds 1970. De hiervoor beschreven 
maatregelen om doorzetting van de trend te voorkomen, zijn 
sterk onvoldoende. De enige stap die direct resultaat boekt en 
tevens geld oplevert, is forse besparing van energiegebruik. En 
dat is mogelijk, zoals wordt aangetoond in hoofdstuk 13: Wat 
kun je zelf ? 
 De keus is zowel simpel als moeilijk. Simpel omdat de mens 
zichzelf weer moet leren zien als natuurlijk organisme, uitgerust 
met een groter brein dan (andere) dieren, maar even afhanke-
lijk van de natuur als al die andere levende wezens. Dus: niet 
de gulzige exploitant zijn, maar bescheiden deelnemer aan de 
natuur. Die omslag is erg moeilijk, omdat we, door onze aard 
en opvattingen, collectief aan twee schadelijke neigingen lijden: 
dwangmatige overactiviteit en heerszucht over andere wezens. 
Langzamer, rustig leven, genieten in plaats van heersen, geluk-
kiger worden door minder te doen en zo meer te bereiken: het 
zijn oude, eenvoudige waarheden. Het is moeilijk toe te geven 
dat de race naar meer en groter een enorme vergissing was.
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 Het denkpatroon dat de mens sinds de 19e eeuw beheerst, is 
dat economische vooruitgang het welzijn verhoogt. Dat is in 
het algemeen ook wel waar. Maar dit denken is doorgeslagen 
en allesoverheersend geworden. Maatschappelijk en persoon-
lijk succes wordt al tweehonderd jaar gemeten in geld, kapitaal, 
banen en consumptie. Overheden en bedrijven worden beoor-
deeld op economische groeicijfers. Maar groei is iets anders 
dan maatschappelijke vooruitgang. Een bizar voorbeeld maakt 
dit duidelijk. De groei neemt toe als alle bomen in Nederland 
worden gekapt en er vervolgens weer nieuwe worden geplant. 
Dit is tweemaal extra omzet, werkgelegenheid, loon, en uitga-
ven van Staatsbosbeheer. Maar wordt Nederland hier beter van? 
Men moet de prestaties van beleid beoordelen naar de mate 
van sociále vooruitgang in een land: neemt zinvolle werkgele-
genheid toe, vermindert het aantal zelfmoorden, verbetert het 
onderwijs, worden jeugdgevangenissen minder vol, neemt het 
aantal verwaarloosde en slecht opgevoede kinderen af, neemt de 
gemiddelde levensduur in gezondheid toe? Door een onjuiste 
meetlat, economische groei, worden doelen verwaarloosd die 
veel belangrijker zijn. 31





 

8. 
mondiale
migratie
 

hoe kun je een man wegjagen wiens honger niet alleen in zijn verkrampte maag 

zit, maar ook in die van zijn kinderen? je kunt hem niet bang maken – hij heeft 

al een angst ervaren die sterker is dan welke andere ook. 

John Steinbeck (1902-1968) 1
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Sinds de geboorte van de moderne mensensoort trekken hij 
en zij, met of zonder kinderen, van de ene streek naar de 

andere, niet alleen vanwege de seizoenen, maar ook om nieuwe 
leefgebieden in bezit te nemen. Omstreeks het jaar 0 van de 
christelijke jaartelling waren er naar schatting 300 miljoen men-
sen, over de hele aarde verspreid. Nu zijn het er bijna 7 miljard. 
De meesten leven hun hele leven in dezelfde regio, maar honder-
den miljoenen trekken van land tot land.
 Het totaal aantal officieel getelde migranten (mensen die voor 
langere tijd of definitief hun staat verlaten) stond in 2009 op 
214 miljoen: economisch migranten, politieke vluchtelingen en 
asielzoekers. In dit hoofdstuk gaan we na hoe de migratie en het 
vluchtelingenvraagstuk zich zouden kunnen ontwikkelen. 
 Onder ‘migratie’ wordt in dit hoofdstuk verstaan: internatio-
nale migratie om economische redenen en van vluchtelingen en 
asielzoekers. Mensen die binnen hun staat migreren (migran-
ten en ontheemden die van een oorlogsgebied naar een veiliger 
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streek vluchten) vallen daar statistisch buiten. Het totaal aantal 
personen in de wereld dat in een jaar migreert is dus veel hoger 
dan de internationale migratie. De vn tellen in totaal circa 740 
miljoen migranten binnen hun landen op jaarbasis, van wie 26 
miljoen binnenlandse vluchtelingen. Het totaal van internatio-
nale en interne migranten is dus ongeveer 1 miljard. 2 
 Het grootste gedeelte van de ruim 200 miljoen internationale 
migranten bestaat uit mensen die proberen enig inkomen door 
werk te vinden, of honger, ziekte, werkloosheid en armoede te 
ontvluchten door uit een uitzichtloos bestaan weg te trekken. 
Naast inkomen en werk zoekt een deel van de migranten ook 
studiemogelijkheden of gezinsvorming en -hereniging. 3 

 De landen waarin de internationale migranten zich bevinden 
zijn weergegeven in figuur 8.1. Het hoogste aantal, 70 miljoen, 
bevindt zich in Europa. In Azië zijn er 61 miljoen en in Noord-
Amerika 50 miljoen. Het land dat de meeste buitenlandse mi-
granten herbergt is de Verenigde Staten. Hier hebben 43 miljoen 
migranten een onderkomen gevonden. Respectievelijk 12 en 11 
miljoen hebben een verblijfplaats in Rusland en Duitsland.
 De meeste migranten trekken niet, zoals men denkt, van zuid 
naar noord. In eerste instantie vindt migratie overigens binnen 
landsgrenzen plaats. Wereldwijd werd de interne migratie ge-
schat op 740 miljoen in 2009. 4 Het is niet verbazend dat het in-
terne migrantenaantal zo hoog ligt, aangezien mensen allereerst 
trachten binnen het eigen land werk en veiligheid te vinden. 
 Intern ontheemden maken tevens deel uit van deze groep. Dat 
zijn personen die zijn gedwongen te vluchten binnen hun eigen 
landsgrenzen ten gevolge van oorlog, geweld, gewapende con-
flicten of natuurgeweld. Aan het einde van 2009 waren er 27 mil-
joen ontheemden, dat wil zeggen binnenlandse vluchtelingen, 
in minstens 22 verschillende landen. Colombia staat bovenaan 
met ongeveer 3 miljoen ontheemden. Opgelaaid geweld in de 
Democratische Republiek Congo heeft gezorgd voor 2 miljoen 
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Figuur 8.1: Internationale migrantenaantallen (in duizendtallen) in 2009 5

0 tot 50
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ontheemden, bijna gelijk aan het aantal in Pakistan in 2009. So-
malië en Soedan telden er respectievelijk 1,5 en 1 miljoen.
 In figuur 8.2 worden de landen met een hoog aantal ontheem-
den weergegeven met een stip.
 
Mensen trekken uiteraard van slechte naar beter geachte omstan-
digheden.
 Voordat we de internationale migrantenstromingen verder in 
kaart brengen is het van belang de Human Development Index 
(hdi) van de Verenigde Naties toe te lichten. De hdi is een index 
van basisonderwijs, levensduur en inkomen. Hoe lager, hoe slechter 
de situatie van het land. Er wordt een onderscheid gemaakt in vier 
categorieën: laag, gemiddeld, hoog en erg hoog. Ontwikkelingslan-
den zijn de landen die vallen onder de categorieën laag en gemid-
deld. Landen met een zeer hoge hdi worden bestempeld als ont-
wikkelde landen volgens het Human Development Report 2009 
van de vn. Hieronder vallen de 38 hoogst gerangschikte landen.
 Slechts 37 procent van migranten uit ontwikkelingslanden trekt 
naar een land met een erg hoge hdi. Het hoogste percentage van de 
migrantenstromingen vindt plaats binnen regio’s van vergelijkbare 
ontwikkelingslanden. Statistieken wijzen uit dat 60 procent van de 
migranten naar een land trekt met dezelfde hoofdreligie als die in 
het land van herkomst. De overige 3 procent zijn mensen die van 
ontwikkelde landen naar ontwikkelingslanden trekken. 
 
Figuur 8.3 op blz. 168 geeft een overzicht van de internationale 
migrantenstromingen in het jaar 2000. Het is zichtbaar dat in-
ternationale migratie met name plaatsvindt tussen landen in de-
zelfde regio.
 De verwachting dat mensen vooral wegtrekken uit een land 
met een lage hdi klopt niet. Het Human Development Report 
2009 maakt duidelijk dat landen met een ‘hoge hdi’ doorgaans 
de meeste emigranten genereren, gevolgd door de landen met 
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een gemiddelde hdi. Voor emigratie moeten mensen hoge uit-
gaven doen en voor de meeste zeer arme mensen is het te kost-
baar. Zij blijven de gevangene van hun armoede.
 
vluchtelingen en asielzoekers
Behalve de internationale economische migranten die naar elders 
gaan om werk te vinden zijn er grote aantallen vluchtelingen. Mil-
joenen mensen slaan jaarlijks op de vlucht. Zij vrezen vervolging we-
gens hun ras, stam, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging 
of omdat ze behoren tot een verdrukte soort. Velen vluchten uit lijfs-
behoud voor (burger)oorlog of ander geweld. Mensen ontvluchten 
onderdrukking, sociaal geweld in familie of stam, of voortdurende 
mishandeling als vrouw of lid van een minderheid. Vooral waar het 
staatsgezag is ingestort ontstaan grote aantallen vluchtelingen. Be-
vreesd voor hun veiligheid steken mensen grenzen over in de vaak 
ijdele hoop in een ander land bescherming te vinden.
 De foto hieronder toont Somalische vrouwen en kinderen die 
Kenia hebben gehaald en daar een plastic tentje en wat voedsel 
kregen. 6 Veel vluchtelingen komen al voordien om en halen de 
plek niet waar hulp wordt geboden.

Vluchtelingenkamp in Kenia
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Figuur 8.2: Gebieden met meer dan 10 000 ontheemden (2009)7
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Het aantal vluchtelingen varieert van 8 tot 43 miljoen per jaar 
als gevolg van oorlog en vervolging. 9 Volgens het 2009 Global 
Trends Report van unhcr waren er eind 2009 15,2 miljoen vluch-
telingen. De meeste vluchtelingen komen uit landen in Azië en 
Afrika. De landen die de meeste vluchtelingen opvangen zijn 
andere landen in Azië en Afrika. Zo verblijven miljoenen Pales-
tijnen in Jordanië. 10 In Pakistan zijn de laatste jaren meer dan 1 
miljoen Afghanen opgevangen. Syrië herbergt ruim 1,1 miljoen 
Irakezen en bijna een half miljoen Palestijnen. Ook in Iran ver-
blijven bijna 1 miljoen vluchtelingen, bijna allemaal Afghanen. 11
Figuur 8.3 laat zien waar de meeste vluchtelingen vandaan ko-
men.
 
Ongeveer een derde van alle vluchtelingen wordt opgevangen 
in vluchtelingenkampen, waar de Verenigde Naties en andere 

Figuur 8.3: Migrantenstromen in de wereld (in miljoenen). Oorsprong 
en bestemming van internationale migranten, rond het jaar 20008

 

Naar:
Van:

Noord-
Amerika

Europa Afrika Latijns-
Amerika

Oceanië Azië

Noord-
Amerika

1,3 0,84 0,08 0,75 0,13 0,53

Europa 8,22 31,52 1,34 1,33 2,44 8,53

Afrika 1,24 7,25 13,18 0,06 0,22 3,1

Latijns-
Amerika

19,72 3,13 0,3 3,54 0,25 1,65

Oceanië 0,35 0,31 0,02 0,01 0,73 0,14

Azië 9,57 15,69 1,07 0,35 1,29 35,49
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hulpinstellingen voor enig onderdak en voedsel zorgen. Sommi-
ge kampen, zoals die in Bangladesh en Kenia, bestaan al decen-
nia. Hele generaties zijn ondertussen in vluchtelingenkampen 
geboren en opgegroeid. Vaak mogen zij de kampen niet verlaten, 
en worden ze uitgesloten van deelname aan de economie en sa-
menleving van het gastland. 12 Gedurende hun soms levenslange 
verblijf in de kampen zijn zij afhankelijk van voedselhulp van 
het Wereld Voedsel Programma (wfp) en dienstverlening door 
humanitaire organisaties die onderwijs, medische hulp, water en 
sanitaire voorzieningen verzorgen. 13
 Asielzoekers vrezen vervolging wegens ras, stam, godsdienst, 
nationaliteit, politieke overtuiging of omdat zij tot een verdruk-
te soort behoren. Zij zoeken bescherming door erkenning van de 
status van politiek vluchteling. Er zijn zo’n 1 miljoen asielzoekers; 
zie figuur 8.5. Overheden van landen beoordelen of het Vluch-
telingenverdrag in de specifieke situatie van een asielzoeker van 
toepassing is. Als dat zo is, krijgt de asielzoeker de officiële sta-
tus van politiek vluchteling, en wordt dan opgenomen door het 
land. Zo niet, dan wordt de asielzoeker uitgezet, bijvoorbeeld 
omdat deze geen politieke maar een economische reden had om 
te migreren.
 
Er is ook nog een aanzienlijke groep statelozen: mensen die wet-
telijk gezien bij geen enkele staat horen. In 2009 telde de vn 12 
miljoen statelozen.
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Figuur 8,4: Landen waaruit de meeste vluchtelingen komen (2009)14
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Figuur 8.5: Landen waaruit meer dan 10 000 asielverzoeken komen 
per jaar (2009)15 
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sadako ogata (japan)
Sadako Ogata, een Japanse die 
zich met veel overgave inzette 
voor de slachtoffers van con-
flicten, bekleedde de functie 
van Hoge Commissaris van de 
Verenigde Naties voor Vluch-
telingen van 1991 tot 2000. De 
wereld onderging toen grote 
veranderingen. Democratie ver- 
spreidde zich door Midden- en 
Oost-Europa en door bijna heel 

Zuid-Amerika. Tevens kwam de apartheid in Zuid-Afrika tot een 
eind. Maar er braken ook veel burgeroorlogen uit, die stromen 
vluchtelingen veroorzaakten.

Namens de Verenigde Naties bracht Ogata vele vluchtelingen 
in veiligheid, zoals Koerden, Bosniërs en miljoenen in Centraal-
Afrika. Ook in Azië droeg ze bij aan het herstel na conflicten. 
Zo konden 400 000 vluchtelingen terugkeren naar Cambodja. In 
de tien jaar dat Sadako Ogata toezicht hield hebben miljoenen 
mensen veilig kunnen terugkeren naar hun land van herkomst met 
behulp van de Verenigde Naties.16 

Natuurlijk zijn er ook vluchtelingenvraagstukken onopgelost ge-
bleven, zoals de groep ontheemden in de Democratische Repu-
bliek Congo. Sadako Ogata is ervan overtuigd dat de successen die 
reeds zijn behaald laten zien dat zelfs in de meest complexe situa-
ties miljoenen mensen geholpen kunnen worden, als de lidstaten 
maar hulpmiddelen ter beschikking stellen.17

 Na haar taak als Hoge Commissaris van de Verenigde Naties 
voor Vluchtelingen trad zij in dienst naast Amartya Sen als mede-
voorzitster van de Commissie voor ‘Human Security’.18

Foto: World Economic Forum
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milieuvluchtelingen
Er is steeds meer aandacht voor een nieuwe categorie gedwon-
gen internationale migranten: milieuvluchtelingen die niet pri-
mair wegens politieke vervolging vertrekken, maar wegtrekken 
vanwege droogte, overstroming, ziekten of honger. Door de 
klimaatverandering nemen acute en chronische natuurrampen 
toe. Klimatologische veranderingen en slecht bestuur of bur-
geroorlog werken op elkaar in en versterken elkaar. Plotselinge 
en langzame natuurrampen en klimaatverandering veroorzaken 
grote aantallen vluchtelingen en ontheemden. Stijgende tem-
peraturen, verstoorde patronen van regenval en smeltende glet-
sjers kunnen ernstige gevolgen hebben voor voedselzekerheid 
en drinkwatervoorraden. 19 Droogte door het broeikaseffect, de 
zeespiegelstijging, overstromingen, orkanen, tornado’s en cyclo-
nen verjagen mensen van huis en haard. Naarmate de zeespiegel 
verder stijgt en de aarde opwarmt is er een reëel risico dat deze 
rampen nog grotere proporties zullen aannemen. 20 Het aantal 
milieuvluchtelingen bedroeg in het jaar 2009 al 36 miljoen. 21 
Deze milieuvluchtelingen zijn nog niet inbegrepen in het aantal 
internationale migranten waar dit hoofdstuk mee begon, de 214 
miljoen in 2009. Zij dienen er bij te worden opgeteld. We komen 
dan uit op circa 250 miljoen internationale migranten en vluch-
telingen in 2009.
 Milieuvluchtelingen kunnen zowel binnen eigen land als in an-
dere landen hun toevlucht zoeken. Een voorbeeld van gedwongen 
migratie wegens klimaatverandering en natuurrampen is de per-
manente overstroming van het eiland Bhola in Bangladesh sinds 
1995. Als gevolg waren er 500 000 daklozen, van wie er honderd-
duizenden op de vlucht sloegen richting Dhaka, de hoofdstad van 
Bangladesh. Daardoor is de populatie in de sloppenwijken van de 
stad enorm toegenomen. 22 Soortgelijke situaties doen zich ook 
voor bij andere laaggelegen eilanden, zoals Kiribati. Er is een grote 
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kans dat door de stijging van de zeespiegel en extreme weersom-
standigheden de bewoners hun eiland moeten verlaten. 23 
 Als er in totaal ongeveer 250 miljoen economische migran-
ten, vluchtelingen, asielzoekers en milieuvluchtelingen zijn, dan 
hebben we het over een aandeel van 3,7 procent van de totale 
wereldbevolking van 6,8 miljard mensen. 24 

sharif uit afganistan

Sharif  leefde als zevenjarig kind in Afghanistan, geboren omstreeks 
1977. In 1984 voerden Sovjet-soldaten een overval uit op zijn dorp, 
op zoek naar mujahedin (vrijheidsstrijders). De kinderen vlucht-
ten de lemen moskee in, maar Sharif  werd door kogels geraakt. 
Eén ervan ging door zijn onderbuik. De wond wilde niet helen. 
Zijn broer bracht hem met een ezel naar een kliniekje over de 
grens met Pakistan. De arts kon alleen maar een katheter plaatsen 
en de wond werd een knoop van littekenweefsel. Een Neder-
lander die door Noord-Pakistan reisde hoorde hiervan. Er was 
een kinderziekenhuis in Nederland dat bereid was Sharif  gratis 
te opereren. Na de behandeling kon Sharif  weer normaal leven, 
maar hij had voortdurend medicijnen nodig om ontsteking van 
het wondgebied te voorkomen.

Sharif  en zijn broer, die ter begeleiding was meegekomen naar 
Nederland, wilden niet meer terug naar het vluchtelingenkamp in 
Pakistan. Zij vertelden iedereen dat zij wezen waren, omdat hun 
ouders waren omgekomen. De gezonde broer kreeg geen asiel 
in Nederland, want Pakistan was, volgens de regels, zijn land van 
eerste opvang. Sharif  kreeg asiel op humanitaire gronden en werd 
in een Nederlands gezin als pleegkind opgenomen.

De kleine Sharif  stond symbool voor de Afghaanse oorlogsslacht-
offers. Er werd een stichting opgericht die zich op vluchtelingenhulp 
aan de Afghanen richtte. Deze zond een arts uit, die diverse projec-



177

ten opzette voor de oorlogsslachtoffers. De stichting werd een bron 
van omvangrijke medische en voedselhulp in Noordwest-Pakistan 
en de grens met Afghanistan, vooral voor vrouwen en kinderen.

Na een jaar verschenen er berichten dat een moeder bij de arts 
in Pakistan navraag deed naar Sharif, die haar zoontje zou zijn. 
Eerst leek het een vals bericht. De pleegvader zond een Afghaan-
se journalist, Ahad Azizada, naar het gebied om de mogelijke ou-
ders te zoeken. Hij vond hen niet. Voor de zekerheid verzocht hij 
ook de Pakistaanse politie een onderzoek in te stellen. De politie 
rapporteerde dat beide jongens inderdaad weeskinderen waren.

Anderhalf  jaar later belde de Afghaanse arts die Sharifs wond 
het eerst had verbonden dat hij toch een moeder had gespro-
ken. Opnieuw werd de Afghaanse journalist erop uitgezonden. 
Hij vond haar deze keer wel, en een oude blinde man die zei de 
vader te zijn. Daarop stond het Nederlandse pleeggezin voor een 
dilemma. Sharif  was inmiddels twee jaar naar school geweest, 
samen met de eigen kinderen. Hij was ijverig. Maar hij had dus 
de pleegouders, op instigatie van zijn oudere broer, voorgelogen. 
De pleegmoeder verloor daardoor haar motivatie verder voor 
hem te zorgen. 

Hij voegde zich bij zijn ouders in Pakistan, maar zijn moeder 
overleed aan tbc en zijn vader verdween. Een Nederlandse arts, 
Anthony van der Bunt, werd door zijn pleegvader bereid gevon-
den Sharif  te begeleiden, van dagelijkse medicijnen te voorzien, en 
hem naar een Pakistaanse kostschool te sturen. Jaren ging dat goed; 
hij schreef  geregeld en haalde zijn middelbareschooldiploma. Toen 
werd hij lastig, volgens de arts. Hij wilde geld van zijn pleegvader in 
Nederland om in Pakistan een auto te kopen, maar die was alleen 
bereid een vervolgopleiding voor vakonderwijs te betalen. Sharif  
schreef  steeds minder en leek verward te worden.

De arts in Pakistan belde plots de pleegvader: Sharif  heeft een 
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groot bedrag van mij gestolen. Onderzoek van de politie wees 
onomstotelijk naar Sharif. Arts en pleegvader schreven Sharif, die 
inmiddels volwassen was: geef  je vrijwillig aan, dan bepleiten wij 
een korte milde straf. Zij dachten: hij is misschien onder druk 
gezet door familieleden om geld te leveren. Als hij zich niet aan-
geeft, laat een Sharia-rechtbank zijn hand eraf  hakken. Maar Sharif  
liet niets meer van zich horen en verdween. Waarschijnlijk is hij 
spoedig na de diefstal omgekomen, want hij zal op zijn vlucht voor 
de Pakistaanse politie naar Afghanistan zijn getrokken en niet tijdig 
voldoende medicijnen hebben gehaald.

Zo liep een kleine hulpactie letterlijk dood. Het is een dubbele 
les: wie helpt moet bereid zijn grote tegenslagen en mislukking te 
aanvaarden, en daarna toch niet opgeven.

Sharif  was aanvankelijk het gezicht van Afghaanse vluchtelingen-
kinderen. Zijn komst naar Nederland vormde de start van een gro-
te hulpactie. De Nederlandse stichting Help de Afghanen groeide 
uit en onderhield een lokaal ziekenhuis met mobiele gezondheids-
posten, een vrouwenkliniek en vrouwenprojecten in een groot, 
overbevolkt vluchtelingenkamp. De stichting, onder leiding van een 
gepensioneerde kapitein der mariniers, Lukas Willinge, slaagde erin 
tussen 1985 en 1998 vele honderdduizenden Afghanen van medi-
sche zorg en voedsel te voorzien. Wat in het klein met Sharif  mis-
liep, werd in het groot toch een enorm humanitair succes.25

prognose 
Het is onmogelijk en zinloos een gedetailleerde voorspelling te 
doen over de aantallen internationale migranten in de komende 
decennia. De afgelopen vijftig jaar was het aantal redelijk stabiel 
met een aandeel van circa 3 procent van de wereldbevolking. 
 Laten we voorzichtig aannemen dat internationale migratie 
ook in 2011-2050 ongeveer 3 procent van de wereldpopulatie zal 



179

zijn. Tussen nu en 2050 zal de wereldbevolking toenemen tot 
ongeveer 9,2 miljard. Het aantal migranten zal dan in 2050 circa 
274 miljoen personen kunnen bedragen. Dat is uiterst ongewis 
omdat de wereldeconomie en (burger)oorlogen en rampen de 
jaarlijkse cijfers sterk doen schommelen. 
 Het percentage mensen dat moet migreren wegens klimaat-
verandering kan echter tot een toename boven 3 procent leiden. 
Deskundigen stellen dat er in 2050 ongeveer 200 miljoen milieu-
vluchtelingen zullen komen, een prognose die gemaakt is aan de 
hand van een geprojecteerde toename van natuurrampen, zoals 
de stijging van de zeespiegel, droogtes en extreme weersomstan-
digheden. 26 De Verenigde Naties schat de aantallen in 2050 zelfs 
op 200 miljoen à 1 miljard. 27 Men doet er goed aan met een rui-
me foutenmarge rekening te houden. We kunnen nog niet weten 
hoe de klimaatverandering het aantal vluchtelingen precies gaat 
beïnvloeden.
 Om de orde van grootte van het totaal aantal van alle soorten 
vluchtelingen en migranten ongeveer te bepalen, kan gesteld 
worden dat er over veertig jaar tegen de 500 miljoen personen 
hun omgeving zijn ontvlucht. 28 Dat is 5,2 procent van de we-
reldbevolking. Dit komt neer op bijna een verdubbeling van de 
internationale migratie, namelijk 1,9 keer zo veel. Dit betekent 
een hardere groei dan de snelheid waarmee de wereldbevolking 
toeneemt. Die vermeerdert in de komende veertig jaar immers 
met een factor 1,4, zo zagen wij in hoofdstuk 3.
 
Een mogelijke verdubbeling van de stroom mensen van het ene 
naar het andere land zal vooral het gevolg zijn van klimaatver-
andering, werkloosheid, (burger)oorlog, armoede en honger. 
De meeste internationale migranten komen in andere arme en 
slecht bestuurde landen terecht, die óók onder klimaatverande-
ring lijden. Dit verzwaart hun problemen sterk en drijft de poli-
tieke spanningen in Afrika en Azië verder op. 
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 Hoewel een stijging van de totale internationale migratie veel 
problemen zal veroorzaken, biedt het ook weer mogelijkheden 
voor de betrokkenen. Ten eerste is het bevorderlijk voor de vrij-
heid van mensen om hun leven te leiden zoals zij dat wensen. 
Wanneer de barrières voor immigratie omlaaggaan, leidt dit tot 
grotere vrijheid. Indien de behandeling en toelating van migran-
ten verbeterd worden, kan de mensheid hier op verschillende 
manieren van profiteren. Mobiliteit kan toegang bieden tot 
nieuwe arbeidskrachten, ideeën, kennis en hulpbronnen, die de 
ontwikkeling zowel in het land van herkomst als in het land van 
bestemming kan verbeteren. We mogen de ogen echter niet slui-
ten voor de schaduwzijden: ontworteling en sociale en culturele 
spanningen tussen inheemse groepen en migranten. Migranten 
kunnen economisch worden uitgebuit en sociaal mishandeld. 
Migratie roept nationalisme en ‘eigen volk eerst’-reacties op. 
 Het is daarom van belang dat de regeringen in landen van 
herkomst en landen van bestemming goed samenwerken om 
hervormingen in hun beleid aan beide kanten te bewerkstelli-
gen. Samenwerking met ngo’s en de migranten zelf is hierbij es-
sentieel. Om meer voordeel te halen uit de positieve effecten van 
migratie, raadt de vn aan toegangskanalen voor migranten beter 
open te stellen, basisrechten voor migranten op te zetten, de kos-
ten voor migratie te verlagen en economische migratie deel uit te 
laten maken van nationale ontwikkelingsstrategieën. 
 
milieumigratie
De Internationale Organisatie voor Migratie schat dus dat er in 
2050 200 miljoen milieuvluchtelingen zijn; vn-bronnen houden 
zelfs rekening met 1 miljard. 29 We beperken ons hier tot een zeer 
voorzichtige schatting van 200 miljoen in 2050. Ecomigratie zal 
vooral plaatsvinden in de droge streken van Afrika, met name de 
Sahel, maar ook in riviersamenlevingen in Azië, vooral de grote 
laaggelegen delta’s, en de eilandsamenlevingen in de Indische en 
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de Grote Oceaan. 30 Veel van deze migranten zijn op zoek naar be-
staansbronnen in de nabije omgeving van het land en de streek 
die zij wanhopig verlieten. Stedelijke armen, nomaden, landloze 
boeren, clans en stammen die aan het verhuizen zijn kunnen dan 
de sociale overbelasting van naburige maatschappijen tot onhoud-
bare druk verhogen. Dat leidt tot grote spanningen en strijd. Voor-
beelden daarvan nu zijn reeds te zien in diverse landen in Afrika.
 Eén meter zeespiegelstijging kan 24 miljoen mensen langs on-
der andere de Ganges, Brahmaputra, Mekong, Jangtse en Gele 
Rivier treffen. Een kwart van de mensheid ontleent haar bestaan 
aan de landbouw op de oevers en in de delta’s van deze grote 
rivieren. Gigantische massa’s moeten waarschijnlijk verhuizen 
om niet te verdrinken, de beperking van voedselproductie door 
overstroming of droogte verhoogt de prijzen van rijst en andere 
gewassen en treft dus ook velen die elders wonen.
 Zullen milieuvluchtelingen elders gastvrij worden toegelaten? 
Het vluchtelingenverdrag ziet toe op politieke vluchtelingen, die 
een veilig heenkomen zoeken omdat zij bedreigd worden door 
politiek geweld. De beperkingen die alle staten opwerpen voor 
politiek vluchtelingen om een te grote toestroom af te remmen, 
zullen niet zijn opgewassen tegen de nog grotere stroom van mi-
lieuvluchtelingen.
 Waar ligt het verschil tussen gedwongen en vrijwillig vertrek 
voor degenen die hun kinderen niet meer kunnen voeden of de 
verdrinking van hun gezin trachten te vermijden? Zij hebben 
geen boodschap aan de immigratieregels van andere staten en 
trachten het vege lijf te redden.
 De meeste milieumigranten wijken uit naar buurlanden die 
zelf massa’s armen kennen met vergelijkbare problemen. Milieu-
migranten kunnen niet direct een ticket naar Schiphol boeken 
of mensensmokkelaars inschakelen om hun (dure) valse paspoor-
ten en een gevaarlijke overtocht in een overvolle boot of een con-
tainer naar een rijk land te bezorgen. De last van milieumigratie 
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komt dus vooral bij de zeer arme buurlanden te liggen, terwijl 
de oorzaken van klimaatverandering vooral in die werelddelen 
moeten worden gezocht waar sprake is van stelselmatige over-
consumptie van fossiele energie. Zullen de zwaarbelaste zwakke 
maatschappijen dit in stilte blijven verdragen, of leidt dit tot 
steeds scherpere politieke confrontatie met de rijke landen? Dat 
laatste is het waarschijnlijkst.
 Het aantal gebieden in de wereld waar meganederzettingen 
groeien van miljoenen vluchtelingen zonder effectief bestuur zal 
gaan toenemen. Vooral de jonge mannen in die meganederzettin-
gen zullen makkelijk te mobiliseren zijn voor gevaarlijke politieke 
ideeën. Wat is hiertegen te doen? Ten eerste kunnen we de eco-
nomische veerkracht in tropische en subtropische landen helpen 
versterken door armoede te bestrijden en de landbouw te verbe-
teren. Ten tweede hun watersystemen helpen aanpassen: rivieren, 
stuwdammen, dijken en irrigatiestelsels. Ten derde hun natuur- en 
milieubeleid helpen verbeteren. Ten vierde de bestuurlijke stel-
sels versterken en ten vijfde de bevolkingsgroei helpen afremmen. 
Maar er is nog veel meer nodig: vooral de oorzaken van de klimaat-
verandering moeten worden aangepakt, om te beginnen de veel te 
hoge co2-uitstoot. Dus moet het energiebeleid veranderen. 
 Het onderscheid tussen politieke vluchtelingen en andere 
gedwongen migranten zal geleidelijk minder houdbaar worden. 
Een kleiner deel van alle gedwongen migranten in 2050 zal be-
staan uit ‘traditionele’ politieke vluchtelingen. Sinds het einde 
van de Koude Oorlog vluchten steeds meer mensen, niet omdat 
ze politiek worden vervolgd, maar door complexe gewelddadige 
conflicten, burgeroorlogen en klimaatrampen. Deze groepen 
vluchtelingen worden onvoldoende door het internationale 
vluchtelingenverdrag gedekt. Ondertussen neemt het vluchte-
lingenvraagstuk steeds grotere proporties aan. Daarom moeten 
de instellingen voor vluchtelingenzorg en de wetten en verdra-
gen over gedwongen migratie worden aangepast. 
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 Internationale organisaties die zich bezighouden met ge-
dwongen migratie, zoals de organisatie van de Hoge Commis-
saris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (unhcr), 
verdienen belangrijke versterking. De unhcr zou niet langer 
afhankelijk moeten zijn van vrijwillige bijdragen van lidstaten, 
maar moeten worden voorzien van een vast budget dat op ver-
plichte afdrachten berust, al naar gelang de financiële vermo-
gens van lidstaten. Vrijwillige contributies van lidstaten zouden 
dan als extra middel kunnen worden ingezet voor noodsituaties 
waarin het vaste budget niet toereikend blijkt. De unhcr heeft 
ook behoefte aan veel grotere bevoegdheden om zijn werk goed 
te kunnen doen. De unhcr dient bijvoorbeeld de bevoegdheid 
en de middelen te krijgen om de veiligheid en openbare orde 
in vluchtelingenkampen te handhaven door internationale po-
litie in te zetten. De unhcr heeft daarvoor een mandaat nodig 
van de vn Veiligheidsraad, op grond waarvan het in bepaalde 
situaties vn-blauwhelmen en vn-civiele politie kan inzetten om 
vrede en orde in grote vluchtelingenkampen te handhaven, in 
samenwerking met de autoriteiten van de gaststaat.
 Ontwikkelingslanden dragen minder bij aan klimaatveran-
dering dan de rijkste landen, maar zullen het hardst getroffen 
worden. Zij zullen niet in staat zijn de meerderheid van de vluch-
telingen in hun regio goede opvang te bieden, en zelf onder deze 
last gaan bezwijken. 
 Natuurlijk is het niet genoeg alleen te kijken naar de aanpak 
van gedwongen migratie. Preventie is veel belangrijker. Ten eerste 
door betere rampenpreventie en rampenbestrijding. Ten tweede 
door in te zetten op het waarmaken van de Millenniumdoelstel-
lingen, die zich richten op het uitbannen van wereldwijde ar-
moede. Zo zijn het uitbannen van extreme armoede en honger 
en de bescherming van een duurzaam leefmilieu niet los te zien 
van de bestrijding van gedwongen (milieu)migratie. De risico’s 
van klimaatverandering, voedsel- en watertekorten maken een 
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klimaatneutrale aanpak van het beleid in alle sectoren noodza-
kelijk. Daar gaat het volgende hoofdstuk over.
 

visums voor het leven 
(japan, litouwen)
Hij riskeerde zijn carrière, zijn 
toekomst en zijn veiligheid. 
Chiune Sugihara was in 1939 en 
1940 de Japanse consul in Kov-
no, Litouwen. Ten tijde van de 
Tweede Wereldoorlog werd 
zijn kantoor bedolven onder 
visumaanvragen van duizenden 
joden die het door Duitsland 
bezette Polen wilden ontvluch-

ten. Hij ondertekende, zonder officiële toestemming van zijn rege-
ring, circa 6000 visa voor Poolse joden, waarmee hij letterlijk een 
streep zette door hun doodvonnis. De joden konden op deze ma-
nier een veilig onderkomen vinden in Kobe in Japan. Daarna trok-
ken zij verder landinwaarts of  naar omringende landen. Zij droegen 
de verhalen met zich mee over gruwelijke Duitse wandaden tegen 
hun volk en familie.

In juli 1940 beval de Russische regering alle consulaten en ambas-
sades in Litouwen te sluiten. Chiune verzocht en kreeg permissie 
om zijn consulaat nog twintig dagen langer open te houden. Hij 
wilde zo veel mogelijk visums verstrekken. Zo redde hij een hele 
school toen hij driehonderd visa stempelde voor de faculteit en 
haar studenten. Eind augustus was hij de enige nog aanwezige con-
sul in Kovno. 

Dankzij Chiune overleefden vele Poolse joden de Tweede We-
reldoorlog in Japan en omringende landen. Hiermee ontliepen zij 

Foto: anp
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de Duitse genocide waarbij grofweg zes miljoen van hun Poolse 
broeders en zusters omkwamen.

Ondank was het loon voor Chiune Sugihara. Vanaf  1945 werd hij 
samen met zijn familie anderhalf  jaar in een Russisch kamp in Roe-
menië gevangen gehouden. Hierna keerde hij terug naar Japan, 
waar hij oneervol uit zijn diplomatieke functie werd ontheven.

Dertig jaar lang hield hij zich stil over wat hij had bewerkstelligd tij-
dens de Tweede Wereldoorlog. Maar in 1969 werd hij opgespoord 
door een van de mannen die hij had gered. Al snel volgden er meer 
overlevenden om te getuigen van de heldendaden van Chiune Sugi-
hara. In 1985 ontving hij eindelijk een laatste eerbetoon, toen hij de 
titel ‘Righteous Among the Nations’ (Rechtschapene onder de Vol-
keren) in ontvangst nam. Hij zei eenvoudig: ‘Ik denk dat wat ik deed 
menselijk correct was.’ Een jaar later, in 1986, overleed hij.31

 
 
In het licht van de te verwachten langdurige stijging van inter-
nationale migratie en vluchtelingen, is de vorming van een ge-
meenschappelijk migratie- en asielbeleid door de Europese Unie 
noodzakelijk. Daarin moeten zeer verschillende vereisten met 
elkaar worden verzoend: een humaan toelatingsbeleid voor ver-
volgden, een rationeel vestigingsbeleid voor personen die nodig 
zijn voor de arbeidsmarkt en economie – ook in het licht van 
de vergrijzing – , een langetermijn-ontwikkelingssamenwerking 
van immigratielanden met emigratielanden, bevordering van de 
vestiging van vluchtelingen in hun eigen internationale regio, 
en een billijke verdeling van vluchtelingen over de meest wel-
varende landen. Zeer controversieel is de vaststelling van het 
vermogen van de meest ontwikkelde landen om migranten en 
vluchtelingen uit andere landen op te nemen zonder dat de soci-
ale samenhang in het land van opvang te ernstig wordt bedreigd. 
Die capaciteit is niet objectief te bepalen, maar hangt af van het 



integratiemodel, de spanning tussen nationaliteiten en interna-
tionale solidariteit, en vooral de wijze waarop politieke leiders 
en opiniemakers in de media met deze spanningen omgaan: 
aanwakkerend en verdelend, of pacificerend en integrerend. Het 
vermogen mensen in nood te helpen is niet kwantitatief te bepa-
len, maar hangt af van de instelling en houding: hoe solidair wil 
ieder zijn met de mensen die op de deur kloppen? 



9.
energieverslaving

ik zou mijn geld op zonne-energie zetten. wat een bron van energie! ik hoop dat 

we niet hoeven te wachten tot olie en kolen op zijn vóór we dat aanpakken.

Thomas Edison (1847-1931) 1 
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De energiehuishouding van de aarde wordt gedreven 
door de zon, water, grond en planten. Planten zetten 

zonlicht vooral om in koolwaterstof. Miljarden jaren planten-
groei hebben tot grote voorraden koolwaterstoffen geleid, voor-
al in de vorm van kolen, olie, gas, veen, humus in de grond en 
hout. Door fotosynthese van planten is in de loop van miljarden 
jaren een ecologisch evenwicht ontstaan van de productie van 
koolzuurgas en de omzetting daarvan in andere stoffen. Fossiele 
brandstoffen als kolen, olie en gas zijn vormen van zonne-energie 
die de aarde honderden miljoenen tot miljarden jaren geleden 
heeft ontvangen.
 Sinds het begin van de industriële revolutie in de 19e eeuw is 
het verbruik van fossiele brandstoffen sterk gestegen om de mens 
te voorzien van licht, warmte, kracht en andere vormen van ener-
gie. Tijdens de verbranding komt een aantal stoffen vrij (emissies), 
waaronder het onschuldig lijkende koolzuurgas (koolstofdioxide 
of co2). Het verbruik van fossiele brandstoffen op zeer grote schaal 
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heeft de natuurlijke balans van koolzuurgas op aarde verstoord.
In de 20e eeuw is het fossiele-energieverbruik in de wereld sterk 
toegenomen door de versnelde bevolkingsgroei en de stijging 
van het inkomen per hoofd. China heeft inmiddels de Verenigde 
Staten ingehaald als grootste energieverbruiker ter wereld. 3 
 Naast co2 veroorzaakt de mens ook andere broeikasgassen, 
zoals methaan (ch

4
) in de landbouw en veeteelt, lachgas (n2o) 

bij de verbranding van fossiele energie en gebruik van mest, en 
fluorverbindingen die de inmiddels verbannen chloorkoolwa-
terstoffen (cfk’s) vervangen.
 Het energieprobleem staat niet op zichzelf – ons hoge ver-
bruik heeft tot gevolg dat de fossiele bronnen opraken, en ook 
dat we het klimaat aan het veranderen zijn.
 De World Energy Outlook van het Internationaal Energie 
Agentschap (iea) geeft jaarlijks de verwachtingen op het gebied 
van energie. In 2009 werd geconcludeerd dat het wereldwijde 
verbruik in dat jaar is gedaald, voor het eerst sinds 1981, als gevolg 
van de financiële en economische crisis, maar dat het weer fors 
zou gaan stijgen wanneer de economie weer aantrekt. 4 En dat is 
het geval.

Figuur 9.1: Mondiale koolstofemissies tussen 1850 en 2010 door ver-
branding van fossiele brandstoffen in miljard ton co2 per jaar.2 
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 Wanneer landen zich houden aan hun Kopenhagenbeloftes 
(2009) zal de wereldwijde energieconsumptie volgens het nieuw-
ste scenario van het iea in 2035 met 36 procent zijn gestegen ten 
opzichte van 2008. China is voor 36 procent van deze toename 
verantwoordelijk als gevolg van consumptiestijging en bevolkings-
groei. Maar een klein deel van de extra vraag naar energie wordt 
geleverd door de andere bronnen van energie dan kolen, olie en 
gas. Fossiele brandstoffen maken 86 procent uit van de vraag naar 
energie in 2035. Er lijken evenwel genoeg energiebronnen te zijn 
om te voorzien in de energieconsumptie tot 2035. Het iea ver-
wacht dat de prijzen van olie, kolen en gas fors zullen stijgen. 5
 In een scenario zonder gewijzigd beleid kan volgens de iea de 
wereldwijde temperatuur stijgen tot 6 graden Celsius, met dra-
matische gevolgen voor het klimaat. Om een sterke stijging van 
de zeespiegel en zeer heftige weersomstandigheden te voorkomen 
mag de temperatuur met niet meer dan 2 graden stijgen, en de 
broeikasgasconcentratie niet hoger worden dan 450 ppm (deeltjes 

Figuur 9.2: Top 10 van landen met de hoogste co2-uitstoot
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per miljoen) co2-equivalent. Het iea heeft hiervoor een ‘450-sce-
nario’ ontwikkeld. In dit scenario is er een derde minder groei van 
de co2-uitstoot dan thans voorzien. Daar is dus een stevig beleid 
voor nodig waar alle landen aan mee zullen moeten doen.
 Meer dan 50 procent van de vermindering van co2-emissies 
zal dan moeten komen door energie-efficiëntie, 20 procent door 
hernieuwbare energie, 10 procent door co2-afvang en -opslag, 10 
procent door nucleaire energie, 5 procent door het vervangen van 
verouderde kolencentrales, en 3 procent door biobrandstoffen.
 Het beleid dat hier volgens het iea voor nodig is combineert 
emissiehandel (waarover later meer), sectorale overeenkomsten 
en nationale maatregelen. Dit vergt enorme wereldwijde investe-
ringen. Die worden nog niet op de vereiste schaal gerealiseerd.
 

Figuur 9.3: co2-uitstoot per hoofd van de bevolking
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kolen
Steenkool is een belangrijke energiebron voor de industrie en 
elektriciteitscentrales. Ook worden kolen in hoogovens gebruikt 
als koolstof- en energiebron voor de productie van ijzer.
 Indien over tientallen jaren de olie- en gasvoorraden opraken, 
blijft steenkool over als de belangrijkste fossiele brandstof. De Ne-
derlandse regering wil daarom vijf nieuwe kolencentrales bouwen. 
 Hoe lang kunnen kolen nog als energiebron worden gebruikt? 
Dit hangt natuurlijk af van de wereldvoorraad en de toekomstige 
stijging van het verbruik. Er zijn weinig gegevens over de we-
reldvoorraad. Men gaat er vaak vanuit dat we nog wel meer dan 
honderd jaar kolen kunnen gebruiken. Volgens het Intergovern-
mental Panel on Climate Change zal de voorraad voorlopig niet 
opraken. Een nieuwe studie van Dave Rutledge laat echter zien 
dat de totale kolenhoeveelheid, die World Energy Council op 
850 miljard ton schat, slechts 662 miljard ton is, inclusief dat deel 
dat de mensheid al heeft gebruikt. Dat deze getallen en voorspel-
lingen zo van elkaar verschillen komt doordat de huidige cijfers 
worden berekend aan de hand van oude data; de Verenigde Staten 
en China geven geen nieuwe gegevens van hun kolenvoorraad; 
hun data stammen uit respectievelijk 1974 en 1986. De voorraad-
gegevens worden geheim gehouden. Het is dus niet zeker hoe 
lang kolen een alternatief vormen voor olie en aardgas. 
 Een nadeel van kolen is de co2-uitstoot, die veel hoger is dan 
bij de verbranding van olie of gas. Daarnaast is steenkool vaak 
sterk verontreinigd met onder andere zwavel waardoor bij de 
verbranding ook het schadelijke zwaveldioxide ontstaat.
 De prijs van kolen is aan het stijgen en zal in de toekomst 
verder oplopen door de vraag (vooral van de opkomende econo-
mieën van India en China). In het jaar 1995 kostte een ton kolen 
37 euro, in 2005 al 62 euro, en in het derde kwartaal van 2010 is 
de kostprijs opgelopen tot 93 euro. In 2008 heeft de prijs zelfs een 
extreme stijging gekend van 112 euro. 6
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 Een klein aantal landen zorgt voor 90 procent van de we-
reldwijde export van kolen: Australië, Zuid-Afrika, Indonesië, 
de Verenigde Staten, Colombia en Rusland. Nederland is vol-
ledig afhankelijk van import, uit vooral Colombia, Indonesië en 
Zuid-Afrika. Stijgende Indiase vraag naar kolen uit Zuid-Afrika, 
en stijgende Chinese vraag naar Indonesische kolen, heeft direct 
invloed op Nederland. 7 Wanneer exportlanden steeds meer ko-
len zelf gaan gebruiken, neemt het aanbod af. 
 Kolen zijn bovendien een gevaarlijke energiebron. In Chili 
kwam in augustus 2010 een groep mijnwerkers 700 meter onder 
de grond vast te zitten nadat de mijn was ingestort. Ze konden ge-
lukkig na twee maanden worden gered. Maar in Nieuw-Zeeland 
kwamen twee maanden later 29 mijnwerkers om het leven door 
een explosie. Jaarlijks vallen duizenden doden door mijnongeluk-
ken. Alleen al in China vielen in 2009 ruim 2600 doden. 8 
 Het percentage mijnwerkers dat een ongeneeslijke longziekte 
krijgt neemt de laatste jaren toe doordat zij meer uren aan meer 
stof zijn blootgesteld, een neveneffect van de groeiende vraag. 9 
Kolen veroorzaken tot nog toe veel meer slachtoffers dan kern-
centrales, ook al zijn de oude typen kerncentrales niet 100 pro-
cent veilig. 10
 
emissiehandel helpt niet
Het Europese systeem van emissiehandel (eu-ets, Emissions 
Trading Scheme) op het gebied van de energie en industrie is in 
theorie een goed instrument om vermindering van co2-uitstoot 
te bereiken. Er worden rechten gegeven of geveild aan bedrijven 
om een bepaalde hoeveelheid co2 uit te stoten. Wat men méér 
wil uitstoten kan worden gekocht op een markt waar andere be-
drijven, die een overschot aan rechten hebben, deze verhandelen. 
Omdat er moet worden betaald voor meer uitstoot, is dit een 
prikkel om te investeren in energiebesparing of duurzame ener-
gie. Het is slim bedacht, maar in de praktijk blijkt dit systeem tot 
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nog toe niet te werken. De marktprijs van een ton co2 is zo laag 
dat het voor bedrijven heel erg goedkoop is om co2 uit te stoten, 
waardoor zij niet geprikkeld worden minder energie te gebruiken. 
In 2009 -2010 lag de prijs van een ton co2 tussen de 10 en 16 euro.11 
In vergelijking hiermee zijn investeringen in de technologie die 
nodig is om co2-uitstoot te verminderen erg duur. Investeringen 
in bijvoorbeeld co2-afvang en -opslag zullen pas plaatsvinden 
wanneer de prijs van een ton co2 rond de 50 euro ligt. 12
 Emissierechten die bedrijven nu kopen mogen in de emis-
siehandel gebruikt worden tot minimaal 2020. Het is voordelig 
voor bedrijven voor weinig geld alvast een voorraad emissierech-
ten aan te leggen, zodat ze goedkoop kunnen uitstoten wanneer 
de economie weer aantrekt. Als gevolg zal een lage prijs nog jaren 
blijven aanhouden, op z’n minst tot 2013, wanneer de derde fase 
van het emissiehandelssysteem ingaat en die dus besmet zal zijn 
door de overschotten van de huidige fase. 13
 Een tijdelijke oorzaak van de huidige lage prijs van emissie-
rechten is de economische crisis van 2008-2009. De verminderde 
productie heeft geleid tot minder uitstoot van co2 en een lagere 
vraag naar emissierechten. De huidige prijs van emissierechten is 
echter nog hoog in vergelijking met 2007, toen deze te verkrijgen 
waren voor minder dan 10 cent per ton. Dit laat zien dat niet 
alleen de economische crisis een rol speelt, maar dat ook structu-
rele problemen in de Europese emissiehandel een te lage prijs ver-
oorzaken. Voor een groot deel zijn emissierechten namelijk gratis 
weggegeven aan deelnemers van de Europese emissiehandel. 
 De Britse milieuorganisatie Sandbag heeft berekend dat er de 
komende jaren in totaal 1,3 miljard emissierechten te veel zullen 
zijn. 14 De industrie heeft een overschot aan rechten ter waarde 
van bijna 400 miljoen ton co2 in de periode 2008-2012. Deze 
kunnen zij verkopen of meenemen naar de volgende fase. Vanaf 
2012 komen er naar schatting 300 miljoen ton co2-rechten bij uit 
een reservefonds voor nieuwe bedrijven. Het is dus mogelijk dat 
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er 700 miljoen emissierechten over zijn die meegenomen kun-
nen worden tot 2020. Via het Clean Development Mechanism 
(cdm) of Joint Implementation (ji) onder het Kyoto-protocol 
kunnen rechten ook worden gekocht in ontwikkelingslanden 
die van dit geld duurzame projecten starten. 15 Hiervan zijn 900 
miljoen rechten beschikbaar in de periode tot 2020. Het enorme 
overschot aan emissierechten is de voornaamste oorzaak van de 
lage prijs en het falen van het emissiehandelssysteem.
 Het overschot is ontstaan doordat er meer rechten aan be-
drijven in de energie-intensieve industrie toegekend zijn dan zij 
echt gebruiken. De toekenning is gebaseerd op de historische 
co2-uitstoot van bedrijven, die er geen belang bij hebben deze 
gegevens over te dragen aan de toewijzende partijen; er is sprake 
van informatie-asymmetrie. 16 Er worden ook te veel rechten 
toegekend doordat regeringen de internationale concurrentie-
positie van hun bedrijven willen beschermen. 17 Ook beïnvloe-
den overschotten van rechten binnen het cdm of ji de prijzen in 
Europa, aangezien alle rechten uit deze systemen mogen worden 
opgekocht en omgezet in ets-rechten. 18 
 Buitenlandse projecten van het cdm helpen nauwelijks de kli-
maatverandering tegen te gaan. Europese bedrijven kunnen via 
dit mechanisme in ontwikkelingslanden projecten financieren 
die daar leiden tot co2-reductie. In ruil daarvoor krijgen deze 
bedrijven emissierechten, en hoeven ze dus zelf geen co2 te ver-
minderen. Als reductieverplichtingen in het thuisland wegval-
len en er elders wel reductie plaatsvindt, heeft dit per saldo geen 
effect. Voor het klimaat is het nodig om zowel in rijke landen als 
in ontwikkelingslanden emissies te verminderen. Het cdm kan 
zelfs averechts werken; veel reductieprojecten in het buitenland 
waren al gepland en zouden ook doorgaan zonder buitenlandse 
steun. Diverse waterkrachtprojecten in China maken bijvoor-
beeld deel uit van Chinees regeringsbeleid, maar Europese be-
drijven krijgen hier toch cdm-credits voor als zij die projecten 
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financieel ondersteunen. 19 Bovendien wordt ermee geknoeid. 
Subsidies op vermindering van emissies worden misbruikt om 
extra broeikasgas te maken en met de zogenaamde vermindering 
daarna weer geld te innen. 20

 Een groot deel van de rechten wordt in Europa gratis weg-
gegeven in plaats van geveild. Dit zorgt ook voor een lage prijs. 
De lidstaten van de Europese Unie hebben in oktober 2008 af-
gesproken dat vanaf 2013 meer rechten geveild zullen worden. 21 
In de industrie zal het veilen van rechten in de hele Europese 
Unie gefaseerd worden ingevoerd, maar er zijn belangrijke uit-
zonderingen voor sectoren die daardoor hun concurrentiepo-
sitie zouden verliezen ten opzichte van landen waar geen co2-
reductieverplichtingen bestaan, omdat de bedrijfsactiviteiten 
zich anders zouden verplaatsen. Uit concrete plannen van de 
Europese Commissie blijkt dat in de industrie 77 procent van de 
emissierechten gratis zal worden verstrekt. 22

 Zolang er een overschot blijft bestaan aan rechten en men een 
groot deel van de rechten gratis blijft weggeven, en zolang sectoren 
beschermd worden tegen internationale concurrentie en overtol-
lige rechten meegenomen mogen worden naar de toekomst, zal 
de emissiehandel niet goed functioneren. Het systeem van emis-
siehandel zal niet effectief zijn om de klimaatverandering tegen 
te gaan wanneer de emissieplafonds niet worden aangescherpt op 
basis van nieuwe verdragen. Het hele stelsel lijkt dus op ingewik-
kelde windhandel, of in gewoon Nederlands: bedrog.
 Het falen van het Europese emissiehandelssysteem zal een 
negatieve invloed hebben op internationale klimaatonderhan-
delingen. De Europese Unie kan geen druk uitoefenen op an-
dere landen om co2-uitstoot te verminderen indien ze er zelf ook 
nauwelijks iets aan doet.

Een alternatief voor de handel in emissierechten is belasting 
per ton co2-uitstoot. Dit is waarschijnlijk eenvoudiger en door-
zichtiger; belasting is duidelijk, regeringen krijgen inkomsten 
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die zij kunnen besteden aan energiebesparing of alternatieve 
energie. Het tarief kan worden aangepast als de omstandighe-
den daarom vragen. In oktober 2009 lekte een plan uit van de 
Europese Commissie om belasting te heffen op co2 in de trans-
portsector en landbouw. De Europese Unie ziet dus zelf ook in 
dat het emissiehandelssysteem niet goed werkt.
 
de kopenhagen-milieutop
Op de klimaattop in Kopenhagen in december 2009 zou een 
verdrag worden opgesteld voor een vermindering van broei-
kasemissies. Maar het resultaat van de massale bijeenkomst was 
slechts een vaag niet-bindend akkoord. Op de laatste dag zijn de 
Verenigde Staten, China, Zuid-Afrika, India en Brazilië samen-
gekomen om een tekst te formuleren die de mislukking tracht 
te verhullen.
 Dit Kopenhagen-akkoord erkent het wetenschappelijk in-
zicht dat de wereldtemperatuur met niet meer dan 2 graden mag 
stijgen om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorko-
men. Daarom moet de uitstoot van broeikasgassen fors worden 
verminderd. 
 Hoe dit precies gaat gebeuren blijft erg vaag. Er zal vanaf 2010 
drie maal jaarlijks een bedrag van 30 miljard vs-dollar naar ont-
wikkelingslanden gaan, en vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard dol-
lar. Dit gaat via een Green Climate Fund. In 2015 zal op basis 
van nieuw onderzoek worden bekeken of de 2-gradendoelstel-
ling moet worden aangepast. Hoe het geld wordt besteed en hoe 
het risico van misbruik en corruptie wordt verminderd blijft in 
het vage.
 De manier waarop de slappe eindtekst is vastgesteld, liet zien 
dat de machtsverhoudingen in de wereld zijn veranderd. De Ver-
enigde Staten, China, Zuid-Afrika, India en Brazilië bepaalden 
uiteindelijk de inhoud terwijl de Europese Unie maar een klein 
rolletje speelde.
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 Zonder een wereldwijd verdrag met concrete verplichtingen 
voor een effectief systeem van co2-vermindering blijft het pro-
bleem dat economische activiteiten zich kunnen verplaatsen 
naar andere delen van de wereld waar geen reductieverplichtin-
gen gelden. Om het klimaatprobleem doeltreffend op te lossen 
is het nodig dat verplichtingen voor álle landen gelden en profi-
teurs en ontduikgedrag de pas wordt afgesneden.
 Bij het Kopenhagen-akkoord heeft de Chinese regering toe-
stemming gegeven tot het monitoren van haar emissievermin-
deringen door een internationaal orgaan, terwijl de documenten 
voor de eigen bevolking en media geheim worden gehouden. Er 
staan in China zware gevangenisstraffen op het onthullen van deze 
gegevens. China zou een klimaatakkoord in Kopenhagen om di-
verse redenen hebben willen tegenhouden: zijn soevereiniteit, de 
eigen economische ontwikkeling en een economie gebaseerd op 
grote hoeveelheden goedkope Chinese steenkolen. China heeft 
evenwel een forse co2-reductie beloofd van 40-45 procent in 2020 
ten opzichte van 2005. Dat is een positief begin. 
 De daaropvolgende vn-klimaattop in Cancún, Mexico, in de-
cember 2010, was een onverwachte stap in de richting van een 
juridisch bindend akkoord. In de Cancún-overeenkomst is for-
meel bevestigd wat in Kopenhagen vrijblijvend was afgesproken, 
zoals een maximale temperatuurstijging van 2 graden Celsius, en 
zijn andere nieuwe afspraken gemaakt. Op basis hiervan zou een 
nieuw juridisch bindend verdrag vastgesteld kunnen worden tij-
dens de volgende vn-top in Durban, Zuid-Afrika, in december 
2011. Op deelonderwerpen is grote vooruitgang geboekt, zoals 
de instelling van controlemechanismen tegen ontbossing, en een 
Groen Klimaat Fonds waarin rijke landen hulp geven aan arme 
landen zodat zij met de gevolgen van klimaatverandering om 
kunnen gaan. Regeringen hebben echter in Cancún geen con-
crete doelen afgesproken over het percentage broeikasgassen dat 
zij zelf in hun landen gaan verminderen.
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 Het Internationaal Energie Agentschap heeft in de World 
Energy Outlook 2010 een nieuw scenario gemaakt op basis van 
de nationale emissiereductiedoelen die de verschillende landen 
naar aanleiding van de Kopenhagentop in 2009 hebben vastge-
steld. Als de landen hun niet-bindende beloftes uitvoeren zal de 
gemiddelde wereldtemperatuur in 2100 met 3,5 graden Celcius 
zijn gestegen. De afgesproken maximale stijging van 2 graden 
zal dus niet worden gehaald. Om dit wel te bereiken zou de de-
carbonisatie (vermindering van de hoeveelheid co2 per eenheid 
bnp) in het komende decennium moeten verdubbelen (van 1,4 
naar 2,8 procent per jaar), en tussen 2020 en 2035 zelfs nog eens 
(tot 5,5 procent). Het is zeer de vraag of dat realistisch is.
 Zijn landen die onderling hard concurreren werkelijk bereid 
grote offers voor het wereldklimaat te brengen? Er is geen We-
reld-Milieuraad die hen kan dwingen hun beloftes na te komen.
 
kritiek van klimaatsceptici
Niet iedereen is overtuigd van klimaatverandering. Critici vra-
gen zich af: is er wel sprake van opwarming? Is er werkelijk een 
co2-probleem? Heeft de mens dit veroorzaakt? Leidt co2 tot 
opwarming, of zijn er andere oorzaken, waar de mens niets aan 
kan veranderen?
 In het algemeen geeft de klimaatwetenschap evenwel een dui-
delijk beeld. De meeste onderzoeken concluderen dat er sprake 
is van opwarming en dat die wordt veroorzaakt door de mens. 
 Veel verwarring en twijfel is gezaaid doordat e-mailberichten 
van en naar onderzoekers aan de afdeling klimaatonderzoek van 
de universiteit van East-Anglia in november 2009 op het internet 
werden geplaatst. Die e-mails lieten onwil zien om gegevens te 
delen. Dit brak met de geest, zo niet de letter, van de Engelse wet 
op vrijheid van informatie. Ook toonden zij een agressieve hou-
ding tegenover het kritisch doorlichten van papers door tegen-
standers. Voorts bleek er politieke manipulatie plaats te vinden. 
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Dit werd door de critici van de opwarmingstheorie aangegrepen 
om te suggereren dat er helemaal geen opwarming zou zijn.
 Een tweede bron van twijfel werd het gegeven dat volgens gla-
ciologen gletsjers in het Himalaya-gebergte door de klimaatver-
andering waarschijnlijk pas in 2350 gesmolten zullen zijn. Het 
ipcc-rapport stelde per abuis dat de gletsjers al in 2035 zouden 
zijn verdwenen. Ook laat de grote marge in de voorspelling van 
de temperatuurstijging tot aan het einde van de 21e eeuw, 1,1 tot 
6,4 graden Celsius, zien dat er nog grote onzekerheden zijn in de 
wetenschap. 
 Volgens sceptici (onder wie politici die geen klimaatweten-
schappers zijn) toont elke fout aan dat de klimaatverandering 
wordt overdreven. Bewijs dat het tegendeel aantoont zou wor-
den onderdrukt. Voor sceptische politici vormt dit een reden om 
minder maatregelen te nemen die emissies aan banden leggen.
 De onderzoeken kloppen echter op hoofdlijnen. Dat werd 
duidelijk vastgesteld door een commissie van het Britse parle-
ment in 2010, die de kritiek had onderzocht.
 De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties heeft in 2010 
Robbert Dijkgraaf aangetrokken om de klimaatstudies van de 
Verenigde Naties op betrouwbaarheid te onderzoeken. Zijn con-
clusie was dat er geen reden is om aan de hoofdconclusies van 
deze klimaatrapporten te twijfelen; zij geven de beste beschik-
bare inzichten weer. 23 
 Het Planbureau voor de Leefomgeving (pbl) heeft, op ver-
zoek van de minister van Milieu, de wetenschappelijke basis on-
derzocht van de belangrijkste conclusies die het ipcc in het Vier-
de Klimaatrapport van 2007 trekt ten aanzien van de mogelijke 
regionale gevolgen van klimaatverandering. Deze conclusies zijn 
over het algemeen goed onderbouwd en bevatten geen enkele 
significante fout. De inschatting is dat de gevolgen in de meeste 
delen van de wereld tot aanzienlijke risico’s kunnen leiden als de 
temperatuur verder stijgt. Volgens het Planbureau zijn de nega-
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tieve gevolgen van klimaatverandering wel te krachtig neergezet 
in het rapport, zijn er een aantal slordigheidsfouten gemaakt en 
zijn sommige zaken niet op een duidelijke manier onderbouwd, 
maar dit ondermijnt de hoofdconclusies van het rapport niet. 24 
 Ook het even kritische als gerenommeerde blad The Econo-
mist stelt dat er maatregelen moeten worden genomen om de kli-
maatverandering tegen te gaan en heeft daarvoor het volgende 
argument: net zoals een verstandig mens een verzekering afsluit 
om zich te beschermen tegen ongelukken, zou de wereld dit ook 
moeten doen tegen risico’s van klimaatverandering, door te in-
vesteren in bestrijding en aanpassing. De kosten van het vermij-
den van klimaatverandering zijn relatief laag in vergelijking met 
het risico van niets doen.
 Wetenschappelijk onderzoek naar de klimaattrends, zoals de 
stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur, is steeds het on-
derwerp van kritiek. Trends zijn nu eenmaal lastig vast te stellen, 
omdat het klimaat grillig is en pieken en dalen bij de natuur ho-
ren. Er spelen veel factoren een rol. Zo nemen ook oceanen veel 
warmte op. 
 Volgens sceptici is er geen sprake van opwarming, omdat de 
wetenschappelijke methode waarmee die is vastgesteld onjuist 
zou zijn. De gemiddelde temperaturen op land zijn echter op 
drie manieren gemeten, en deze metingen laten allemaal een stij-
gende trend zien. Critici menen dat de metingen onjuist zijn, 
omdat in veel gevallen rondom deze thermometers inmiddels 
steden zijn ontstaan, die vaak veel warmte uitstralen. Gebou-
wen, airconditioning en asfalt in de buurt van thermometers 
beïnvloeden metingen. Geen wonder dat men dan een tempera-
tuurstijging meet, zeggen de critici. Wetenschappers zijn hierop 
ingegaan en hebben in nieuwe onderzoeken rekening gehouden 
met deze omstandigheden. Resultaten laten echter zien dat ste-
delijke omgevingen nauwelijks tot geen invloed hebben op de 
conclusie dat er opwarming plaatsvindt. Daarnaast zijn in ande-
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re metingen van de temperatuur, zoals water aan de oppervlakte 
van zeeën en de temperatuur van de lucht boven water, dezelfde 
trends waar te nemen. Zij wijzen allemaal op een stijging. 

Men is het erover eens dat een dubbele hoeveelheid co2 in 
de lucht zorgt voor een stijging van de temperatuur met 1 graad 
Celsius. Maar de voorspelling van het ipcc loopt uiteen van 1,1 
tot 6,4 graden. Klimaatmodellen laten dus een kans op grotere 
gevolgen zien. 
 Dat de voorspellingen zo uitenlopen komt voor een deel door 
waterdamp en wolken. Wolken kunnen zowel warmte eronder 
vasthouden als zonlicht terugkaatsen. Maar doorzichtige water-
deeltjes versterken juist zonlicht naar de aarde en zorgen zo weer 
voor temperatuurstijging. De klimaatwetenschap kan het saldo 
nog niet goed bepalen omdat het van veel factoren afhangt. Daar 
is verder onderzoek voor nodig.
 Aerosolen, kleine zwevende deeltjes, spelen ook een rol. Aero-
solen kunnen zowel verkoelen (zij kaatsen het zonlicht terug) als 
verwarmen (zij nemen het zonlicht op). Aerosolen zijn een meng-
sel van druppeltjes en stofjes in een gas, en het gevolg van luchtver-
vuiling die wordt rondgestuwd door de wind, zoals roet en rook. 
In totaal zou er een verkoelend effect van zwevende deeltjes zijn. In 
vergelijking met broeikasgassen is hier nog weinig over bekend. 25

 Bjørn Lomborg, lang een bekende tegenstander van de stelling 
dat de opwarming door co2 moet worden bestreden, heeft zijn 
mening drastisch bijgesteld. In 2007 bracht hij nog een boek uit 
waarin hij pleit voor belangrijker actiepunten dan het uitgeven 
van geld aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. Hij 
beweerde dat deze acties om de klimaatverandering te verminde-
ren vooral voortkwamen uit emotionele beweegredenen in plaats 
van wetenschappelijke bevindingen. Daardoor zou bestrijding 
van klimaatverandering weinig impact hebben op de tempera-
tuurstijging in de wereld. Volgens Lomborg konden we ons beter 
bezighouden met het verminderen van hiv/aids en het behoud 
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van schoon water. 26 Maar in zijn nieuwe boek maakt hij andere 
inzichten kenbaar. 27 Hij is nu van mening dat de opwarming van 
de aarde wél bestreden kan worden. Het boek concludeert zelfs 
dat door jaarlijks 100 miljard dollar te investeren, het klimaatpro-
bleem kan zijn opgelost aan het einde van deze eeuw. 28

 
invloed op andere trends

ontwikkelingssamenwerking
Het is nodig dat armoede in ontwikkelingslanden wordt ver-
minderd, maar als gevolg van economische groei zal de uitstoot 
van broeikasgassen groeien en de klimaatverandering versnellen. 
Alleen ontwikkeling die gelijktijdig gepaard gaat met duurzaam 
energieverbruik zal goede gevolgen hebben op wereldschaal. 
Ontwikkelde landen kunnen ontwikkelingslanden hierbij helpen, 
maar hiervoor is forse verhoging van fondsen voor ontwikkelings-
samenwerking nodig. De beoogde 0,7 procent van het bnp is nog 
niet voldoende. Ontwikkelingslanden aarzelen deel te nemen aan 
internationale afspraken over emissiereductie omdat zij vrezen dat 
dit hun ontwikkeling zal remmen. Wanneer ontwikkelde landen 
beloven hen financieel te steunen, zullen zij eerder geneigd zijn 
mee te doen met een internationaal verdrag over emissiereductie. 
En als ontwikkelingslanden meedoen, zullen de Verenigde Staten 
ook eerder geneigd zijn een verdrag te ondertekenen. 29 Het is wel 
zaak dat met ontwikkelingshulp ook werkelijk bestrijding van 
armoede wordt bereikt door arme bevolkingsgroepen gericht en 
milieuvriendelijk te stimuleren om hun problemen effectief aan 
te pakken. Met de hulp moeten geen corrupte regeringen worden 
afgekocht en in het zadel gehouden.
 
energiebeleid voor rijk en arm
Ontwikkelingslanden stellen dat het klimaatprobleem niet door 
hen is veroorzaakt maar door de rijke landen die veel fossiele 
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energie gebruiken. Arme landen en zeer dichtbevolkte landen 
als India en China claimen het recht eerst economisch sterk te 
groeien tot het consumptieniveau van het Westen.
 Deze redenering leidt tot een mondiale ramp die de arme lan-
den zelf het hardst zal treffen en moet dus weerlegd worden. Ten 
eerste: als zij fossiele energie gaan gebruiken zoals de Amerika-
nen, raken olie, gas en steenkool versneld op, voor iedereen. 
 Ten tweede: vooral de armsten lijden onder de zware luchtver-
vuiling in de megasteden, waar kolencentrales, oude en nieuwe 
auto’s en scooters blauwe wolken van luchtvervuiling uitspugen 
en door zonlicht veel ozon ontstaat. 
 Ten derde: de klimaatverandering zal naar huidige inzichten 
vooral de grote mensenmassa’s in de Aziatische riviergebieden en 
mega-slumsteden treffen, en de landbouw en waterhuishouding 
ontwrichten. 
 Ten vierde: juist in de tropen en subtropen liggen de kansen 
voor zonne-energie beter dan in de ontwikkelde noordelijke lan-
den. Verspreiding van relatief goedkope zonne-energiesystemen 
over de dorpen en in de slums kan de elektriciteitsopwekking per 
huishouden bevorderen (zie het tekstkader over Bunker Roy).
 Ten vijfde: de rijkste landen hebben inderdaad de grootste 
mogelijkheden om het verspillend gebruik van olie en gas fors 
te verminderen zonder hun welzijnsniveau aan te tasten (zie 
hoofdstuk 13). 
 En ten zesde: een duurzame aanpak van het mondiale ener-
gievraagstuk kan álle landen ten goede komen: zonne-energie, 
waterkracht in landen met rivieren, vergisting van afval, kerncen-
trales in landen die zich de hoge investeringen kunnen permitte-
ren (bepaalde opec-staten), windkracht, getijdenenergie, zout-/
zoetwater-elektriciteitsopwekking, en andere nieuwe vormen. 
De armoedebestrijding kan onverminderd doorgaan indien deze 
uit duurzame energiebronnen wordt gevoed.
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bevolkingsgroei
De wereldbevolking groeit nog steeds. En daar waar het ener-
gieverbruik per hoofd gelijk blijft of groeit en er steeds meer 
hoofden komen, zal ook het wereldwijde energieverbruik blijven 
toenemen (zie hoofdstuk 3).
 
zwak bestuur
Zwak bestuur van internationale organisaties en nationale rege-
ringen vormt een enorme hindernis bij het nemen van maatrege-
len om energieconsumptie te verminderen en duurzame energie 
te ontwikkelen. Als het nodige beleid niet wordt vastgesteld of 
niet wordt uitgevoerd, zullen de energieproblemen alleen maar 
groter worden. Internationale organisaties zoals de Verenigde 
Naties en de Europese Unie moeten versterkt worden om inter-
nationale afspraken op milieugebied mogelijk te maken en deze 
juridisch afdwingbaar te maken. Een gezamenlijke aanpak in de 
wereld is nodig om het klimaatprobleem te beheersen. Echter, 
zwakke Verenigde Naties kunnen niet verhinderen dat de meeste 
landen zich laten leiden door eigenbelang op de korte termijn, 
geld en macht, en hun eigen pad kiezen dat de noodzakelijke 
maatregelen kan tegenwerken.
 Vooral landen met een autocratische regering trekken zich 
niets aan van de publieke opinie in de wereld. Zij besturen het 
land op een manier waarbij energiebesparing en duurzame ont-
wikkeling weinig aan bod komen, tenzij die hun eigen visie op 
hun belangen dienen. Ook kortetermijndoelen van regerende 
politieke partijen in het Westen vormen een obstakel, want her-
kozen worden is belangrijker dan resultaten op lange termijn, die 
de burger niet direct ziet.
 De hoge inkomsten van regimes die fossiele brandstoffen expor-
teren veroorzaken veel instabiliteit. Een deel van het geld wordt 
uitgegeven aan jetset-consumptie van de elite, prestige-projecten, 
en vaak onnodig hoge militaire uitgaven voor de allermodernste 
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wapens. Dit draagt niet aan de ontwikkeling van de bevolking bij 
en vergroot het gevoel van onrechtvaardigheid. In de Perzische 
Golf bieden tegenstanders als Iran en Saoedi-Arabië in moderne 
en geldverslindende bewapening tegen elkaar op. Olie- en gasop-
brengsten worden in Iran ook in kerncentrales en waarschijnlijk 
in raketten en kernwapens geïnvesteerd. Grote wapenexporteurs 
halen zo een deel van de kosten van ingevoerde energie weer terug. 
De honderden miljarden die jaarlijks op deze terreinen worden 
besteed verzieken de verhoudingen in de wereld, jagen conflicten 
aan, en leiden direct en indirect tot grote aantallen slachtoffers 
van geweld, onderdrukking en marginalisering.
 
minder is beter
We zagen dat het dringend nodig is het gebruik van fossiele 
brandstoffen te verminderen zodat de uitstoot van broeikasgas-
sen wordt teruggedrongen. Dit kan door energiebesparing en 
ontwikkeling van alternatieve energiebronnen; voorts is opslag 
van co2 mogelijk.
 
energiebesparing
De huidige maatregelen werken niet, zoals we hierboven gezien 
hebben. De Nederlandse overheid wil maatregelen nemen om 
het energieverbruik te verminderen. Het officiële kabinetsbeleid 
(Schoon en Zuinig, 2007-2011) was een energiebesparing van 2 
tot 2,3 procent per jaar; dat had moeten leiden tot een reductie 
van de uitstoot van broeikasgassen van 30 procent in 2020 ten 
opzichte van 1990. 30 De nieuwe coalitie Rutte-Verhagen-Wilders 
heeft dat bescheiden doel verlaagd naar 20 procent. Om deze 
co2-reductie te realiseren en minder afhankelijk te worden bij de 
energievoorziening wil de regering meer kerncentrales toestaan. 
Opslag van co2 komt pas aan de orde na verlening van de vergun-
ning voor een nieuwe kerncentrale. Stimulering van duurzame 
energieproductie zou worden uitgebreid. Het kabinet wil het 
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Initiatief Duurzame Handel versterken met inzet van middelen 
voor Ontwikkelingssamenwerking. 31

 Er is veel méér te bereiken door met diverse maatregelen te 
bevorderen dat het verbruik van energie per persoon fors wordt 
beperkt. In hoofdstuk 13 wordt aangetoond dat een gemiddeld 
persoon met de helft minder toe kan zonder in welvaart ach-
teruit te gaan. Het overheidsbeleid is veel te bescheiden. Veel 
politici zijn bang om méér van hun kiezers te vragen en durven 
ook niet in de commerciële markten in te grijpen. In Zweden 
wordt al jarenlang een krachtiger beleid gevoerd met veel betere 
resultaten.
 
alternatieve energiebronnen
Op den duur raken de fossiele brandstoffen op. Nederlands aard-
gas raakt spoedig na 2020 op, aldus het ministerie van Economi-
sche Zaken. Olie en aardgas zijn in de rest van de wereld nog wel 
beschikbaar voor 30 jaar of langer, afhankelijk van wat nog wordt 
gevonden en wat niet te veel kost om naar boven te halen. Olie 
en gas zullen wel steeds duurder worden. Kolen zijn er nog voor 
langere tijd, maar hun verbranding is zeer vervuilend voor het 
milieu en er vallen jaarlijks veel doden bij mijnongelukken. De 
grote voorraden gas die in leisteenlagen onder Polen liggen opge-
slagen worden wellicht economisch exploiteerbaar door nieuwe 
technologie. Maar zulk gas zal duur zijn, omdat de extractie veel 
kost.
 Op den duur zijn andere dan fossiele bronnen, alternatieve 
bronnen, de beste oplossing om de wereldbevolking te blijven 
voorzien van energie. Er wordt op dit moment door overheden 
veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van schone energie. Deze 
technologie is echter nog lang niet zover dat fossiele brandstof-
fen kunnen worden vervangen. In 2006 maakten alternatieve 
energiebronnen slechts 3 procent uit van het totale energiever-
bruik in de wereld (met name waterkracht en kernenergie). Bo-
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vendien zijn de meeste ‘groene’ energiebronnen nog erg duur en 
hebben zij soms nare of impopulaire neveneffecten.
 Een snelle ontwikkeling van alternatieve, schone energiebron-
nen kan ertoe leiden dat het energieverbruik per hoofd van de 
bevolking minder omlaag hoeft. De energiebesparingsmaatrege-
len zijn dan overbodig. Bij een gelijk energiegebruik gaat de uit-
stoot dan omlaag. Vooral de Verenigde Staten zijn voorstander 
van technologische ontwikkeling, omdat zij bang zijn dat ener-
giebesparing hun economie zal schaden. 32 Maar de verwachting 
dat er een goedkope technologische oplossing komt is tot nog 
toe niet gestaafd. Die verwachting is hopen op oplossingen die 
onbewezen zijn en waar men de kosten nog niet van kent. In het 
gewone leven noemen we dat een illusie, maar overheden schet-
sen illusies soms als zekerheden die gaan komen, om de kiezers 
voor zich te winnen en (valse) hoop te bieden. 
 Het staat vast dat de ontwikkeling van alternatieve energie 
nodig is om volgende generaties te blijven voorzien van energie. 
Op dit moment is de technologie echter nog niet zover gevor-
derd dat alternatieve energie op grote schaal kan worden toege-
past. Dure en vervuilende fossiele brandstoffen zullen ons wel 
blijven voorzien van energie in de komende decennia, maar de 
klimaatverandering is al aan de gang en zal al op korte termijn 
moeten worden geremd. Een forse besparing op het gebruik 
van fossiele energie is nodig om de co2-uitstoot te verlagen, de 
klimaatverandering te beperken, en tijd te winnen om nieuwe 
energiesystemen in te voeren als zij werkelijk voorhanden en be-
taalbaar zijn.
 
duurzame energiebronnen 33

hydro-energie
Door het bouwen van stuwdammen in rivieren kan elektrici-
teit worden opgewekt. De beschikbaarheid is afhankelijk van 
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rivieren die kunnen worden ingedamd zonder de scheepvaart, 
de landbouw, de bevolking en stedelijke bebouwingen ernstig te 
hinderen. Het verplaatsen van lokale bevolkingen voor stuwme-
ren ligt politiek natuurlijk erg gevoelig.
 
nucleaire energie
Op dit moment worden er in de wereld 62 kerncentrales ge-
bouwd, en een nog groter aantal is aangekondigd. 34 De techno-
logie is echter nog steeds controversieel, met name in een aantal 
Europese landen, vanwege twijfels over veilige opslag van radio-
actief afval. Internationaal gezien ligt dit ook gevoelig wegens 
een mogelijk verband tussen de productie van kernenergie en 
het maken van splijtstof voor kernwapens. Maar dit risico is niet 
zo groot omdat kernwapens zeer hoogverrijkte splijtstof verei-
sen, en de meeste landen hebben een goede inspectie aanvaard 
van hun kerncentrales. Iran en Noord-Korea hebben dit echter 
geweigerd. Moderne kerncentrales, ontwikkeld in Canada en 
Finland, zijn vele malen veiliger dan oude types zoals in Rus-
land (Tsjernobyl) en de recent beschadigde kernreactor in Fu-
kushima ( Japan).
 
bio-energie
Bio-energie is het winnen van energie uit plantaardige bronnen 
gebaseerd op fotosynthese. Landen met een grote agrarische sec-
tor zijn enthousiast over bio-energie, met name omdat zij hierin 
een nieuwe bron van inkomsten zien. Maar het verbouwen van 
energiegewassen kan de biodiversiteit aantasten, ontbossing ver-
ergeren, en voedselproductie beperken. In het hoofdstuk over 
landbouw zagen we dat veel bio-energie de voedselprijzen om-
hoog stuwt en de honger van de honderden miljoenen armen 
verergert. Inheemse volken worden van hun land verdreven om 
de energiehonger van rijke groepen en landen te stillen. Bio-
energie kan daarom maar een bescheiden bijdrage leveren.
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windenergie
Deze vorm van energie heeft enig potentieel. Zij heeft echter 
zeer veel opslag en back-upcapaciteit nodig om de erg schomme-
lende resultaten te compenseren. Windmolens op land krijgen 
vaak weerstand van lokale bewoners omdat ze niet mooi zouden 
zijn, of geluidshinder veroorzaken en vogels doden. Windenergie 
vraagt grote investeringen en subsidies, waarvan niet duidelijk 
is of die per saldo veel energierendement hebben. De bijdrage 
van windenergie is gering, maar door de zichtbaarheid van wind-
molens wekken zij de indruk dat er hard aan oplossing van het 
energievraagstuk wordt gewerkt – wat valse schijn is.
 
zonne-energie
In veel delen van de wereld is deze vorm van energie haalbaar 
maar vooralsnog erg duur. Zonne-energie biedt kansen voor zon-
nige landen. Een bijzonder plan is ‘Desertec’, dat veronderstelt 
dat zonnethermische krachtcentrales binnen veertig jaar in staat 
zullen zijn voor meer dan de helft in de elektriciteitsbehoeften 
van Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika te voorzien. 
Deze energie wordt opgewekt in spiegels op grote oppervlak-
ten woestijn. Dit biedt kansen voor de landen die nu hun olie- 
en gasvoorraden exporteren. Zonne-energie geeft hun nieuwe 
bronnen van inkomsten en veel werkgelegenheid. 35 Het zal nog 
moeten blijken of het kosteneffectief is.
 

bunker roy (india) 
Het verhaal van Bunker Roy begon in de jaren zestig van de vorige 
eeuw tijdens de hongersnood in Bihar. Hij zag de desastreuze ge-
volgen voor de dorpelingen. Nadat hij afstudeerde aan een elite-
universiteit in India, ging hij in het dorpje Tilonia wonen in Rajastan, 
een van de armste en droogste staten. 
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Veel mensen plaatsten vraag-
tekens bij het besluit van de 
jonge academicus. Universitei-
ten stimuleren het teruggaan 
van afgestudeerden naar dor-
pen niet, omdat dit niet goed 
zou zijn voor hun carrière. In 
de stad blijven wordt gezien als 
de weg naar succes.

Ondanks zijn opleiding en ex-
pertise, had Roy een hoop te le-

ren voordat hij de dorpelingen echt kon helpen. Volgens hem moest 
hij juist veel ‘afleren’, vooral de superieure opvattingen die hij tijdens 
zijn opleiding had meegekregen.

Roy gelooft dat niet kunnen lezen of  schrijven geen reden is om 
geen technicus, bouwkundige of  tussenpersoon te kunnen worden. 
Analfabeten zijn volledig in staat om technische kennis te onthouden 
en toe te passen, als het maar op de juiste wijze aan hen wordt 
gepresenteerd.

Mensen die honderden of  duizenden jaren in hetzelfde gebied le-
ven, hebben veel kennis opgebouwd over hoe ze dingen het beste 
kunnen doen om te overleven en succesvol te zijn. Dat deze kennis 
niet wordt opgeschreven, betekent niet dat zij minder waard is. 
Het kan de beste manier zijn om een probleem op te lossen.

Roy was ervan overtuigd dat wat de dorpelingen echt nodig 
hadden, niet was om ‘gered te worden’ door mensen van buiten 
(en afhankelijk van hen te worden), maar om hun vaardigheden uit 
te breiden, zodat ze in staat zouden zijn zichzelf  te ontwikkelen.

De eerste negen jaar na het oprichten van zijn Social Work 
and Research Center (swrc) in 1972 werden besteed aan het 
samenbrengen van stedelijke deskundigen en dorpsbewoners. 
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Met succes brachten ze elektriciteit, schoon drinkwater en ge-
zondheidszorg naar veel dorpen. Stedelijke professionals bleken 
echter niet in staat om voor langere periodes onder primitieve 
omstandigheden te leven, tegen een laag salaris. Ze hadden ook 
de neiging een superieure houding aan te nemen, wat juist zorgde 
voor meer afhankelijkheid van hulp, in plaats van andersom.

Roy raakte ervan overtuigd dat de armen op het platteland 
niet alleen in staat waren zelf  de diensten van experts te leveren, 
maar ook dat ze het recht en de mogelijkheid moesten hebben 
om zelf  te kiezen welke technologie zij nodig hadden. De enige 
basisvereiste is dat de technologie simpel moet worden uitgelegd, 
in alledaagse taal. De manier van werken werd veranderd, net als 
de naam: Barefoot College.

Het onderwijs van het Barefoot College is volledig op de praktijk 
gericht, zodat de dorpsbewoners met deze technologie hun ge-
meenschap kunnen dienen, als verplegers, technici, accountants, 
docenten, et cetera. Ze krijgen geen diploma of  titel na voltooiing. 
De huidige aandachtsgebieden van Barefoot zijn onder andere al-
ternatieve energie, onderwijs, gezondheidszorg, handvaardigheid, 
de versterking van de positie van vrouwen en communicatie.

Het grootste succes boekten de trainingen gericht op zonne-
energie. Tussen 1986 en eind 2009 heeft dit geleid tot verwarming 
en elektriciteit voor bijna 200 000 mensen in India en andere lan-
den. Meer dan 450 personen uit afgelegen dorpjes zijn inmiddels 
door Barefoot opgeleid tot zonnetechnici. Deze technici hebben 
meer dan 750 dorpen in 17 landen van elektriciteit en warmte 
voorzien door 15 000 zonnepanelen te maken, te installeren, te 
repareren en te onderhouden. 

Het project levert niet alleen verwarming en verlichting op, 
maar schept lokale werkgelegenheid: het maken van zonnewa-
terverwarmers, het produceren van elektrisch draaiende wielen, 
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installatie en onderhoud van zonnewaterpompen, zonnekokers, 
en passieve zonneverwarming. Niet langer hoeven mensen twee 
dagen te lopen om kerosine te kopen. En ze hoeven niet langer 
bomen en struiken te kappen om te koken en te verwarmen. 
Tussen 1989 en 2008 is de co2-uitstoot met 97 procent gedaald 
in 574 dorpen in India waar nu zonne-energie wordt gebruikt in 
plaats van kerosine en diesel.

Het zonne-energieprogramma heeft vrouwen nieuwe vaar-
digheden en een betere sociale status opgeleverd. De vrouwen 
worden geselecteerd door hun gemeenschap en meer geaccep-
teerd en gerespecteerd dankzij hun kennis van zonne-energie. 
Daarnaast ontwikkelen ze leiderschapsvaardigheden, omdat ze 
huishoudens in dorpen moeten overtuigen om met het zonne-
energiesysteem mee te doen en maandelijks te betalen voor re-
paratie en onderhoud.

Uiteindelijk wordt Bunker Roy als één van de honderd invloed-
rijkste mensen ter wereld geselecteerd door Time Magazine.36

co2-afvang en -opslag
Behalve het besparen van energie en het ontwikkelen van alterna-
tieve energiebronnen, is de derde mogelijkheid het zo schoon mo-
gelijk gebruiken van fossiele brandstoffen. Tijdens de verbranding 
wordt dan de co2 afgevangen en opgeslagen, en worden andere mi-
lieubelastende stoffen zo goed mogelijk uitgezuiverd en verwerkt. 
 Het co2 dat vrijkomt wordt eerst uit de fabriek of energiecen-
trale afgevangen, vervolgens vloeibaar gemaakt en vervoerd naar 
opslaglocaties, via pijpleidingen of per schip. Daarna kan opslag 
plaatsvinden in aardlagen die van nature afgesloten zijn, meer 
dan duizend meter onder land of de zeebodem. Er moet worden 
gecontroleerd of de locatie goed afgesloten blijft. 37

 Nederland kan co2 opslaan in lege gasvelden onder land en 
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zee. Daar is ruimte om co2 de komende vijftig jaar op te slaan, 
en dit daarna duizenden jaren te bewaren.
 Als deze technologie verplicht zou worden gemaakt voor alle 
fossiele brandstof ter wereld, dan zou deze maatregel een vijf-
de tot een derde van de vermindering van co2-emissie in 2050 
kunnen bewerkstelligen. We moeten dus niet denken dat dit dé 
oplossing van het energievraagstuk is. Lopende projecten zijn 
klein, dus het heeft zich nog niet goed bewezen.
 co2-afvang en -opslag is geen blijvende oplossing, maar een 
tussenoplossing die tijdelijk voor verminderde uitstoot kan zor-
gen, totdat later in de 21e eeuw alternatieve energiebronnen zijn 
ontwikkeld. Deze maatregel is in de internationale politiek de 
gemakkelijkste, omdat dit in vergelijking met energiebesparing 
en duurzame energie de minste tegenwerking ondervindt van 
landen die olie, gas en kolen exporteren en omdat de consument 
zijn energieverbruik niet drastisch hoeft te verminderen. Maar 
nationaal ligt co2-opslag erg moeilijk.
 co2-opslag ondervindt kritiek van degenen die meer structu-
rele veranderingen nodig achten. Investeringen in deze tijdelijke 
maatregel kunnen ten koste gaan van investeringen in duurzame 
energie. Een bedrag kan tenslotte maar één keer uitgegeven wor-
den. Daarnaast is de omvang van deze maatregel nog niet bewe-
zen in de praktijk, kost het veel fossiele energie om uit te voeren, 
en is er het gevaar dat de co2 alsnog in de atmosfeer terechtkomt 
door technologische of menselijke fouten. Proefprojecten on-
dervinden veel tegenstand van de bevolking.
 
slot
Alles overziende is er nog geen grootschalig, veilig en voordelig 
alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Door stij-
gende prijzen van olie, gas en kolen zullen alternatieve energie-
bronnen geleidelijk voordeliger worden en zal er meer in onder-
zoek en ontwikkeling van nieuwe bronnen worden geïnvesteerd. 
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Op korte termijn is er maar één oplossing die direct zoden aan 
de dijk zet, en dat is fors besparen op energiegebruik. Dat is goed 
mogelijk, zo zal in hoofdstuk 13 blijken.
 Omdat het duidelijk is dat de huidige maatregelen voor co2-
beperking te langzaam en ineffectief zijn, is het nodig ons voor te 
bereiden op klimaatverandering. Waar mitigation niet werkt, zal 
ook adaptation moeten worden nagestreefd. Welvarende landen 
kunnen dit zelf financieren. Voor Nederland is uitgerekend dat 
investeren in dijkverhoging ons land kan beschermen tegen twee  
meter zeespiegelstijging. 38 De Wereldbank heeft uitgerekend dat 
ontwikkelingslanden 50 à 60 miljard euro per jaar nodig zullen 
hebben om zich aan te passen. 39 
 Dit bedrag komt boven op de behoefte aan kapitaal voor eco-
nomische ontwikkeling en armoedebestrijding. Ontwikkelings-
landen moeten grote extra investeringen doen in infrastructuur 
en bestrijding van wateroverlast dan wel droogte, plus bestrij-
ding van ziekten als gevolg van de te verwachten afname van de 
productiviteit van de landbouw. Het International Food Policy 
Research Institute berekende in 2009 dat door opwarming van 
de aarde voedselprijzen met 110 tot 190 procent zullen stijgen. 
Als gevolg zal het aantal hongerenden structureel fors stijgen.40

 Het is dus van groot belang fors in te zetten op economisch 
gebruik van zonne-energie, vooral voor de armste groepen en 
landen.





 

10. 
zwak
of kwaadaardig 
bestuur
 

vergeet niet uw aandeel in de toekomst (de wereld). doe het goede zoals al-

lah het u gedaan heeft en veroorzaak geen onheil op aarde.

Qasas 28:77 
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De grote vraagstukken die wereldwijd aan de orde zijn 
vereisen grote beslissingen die diep ingrijpen. De be-

volking van rijke landen en de rijken en middenklasse in arme 
landen zullen offers moeten brengen om hun eigen toekomst en 
die van anderen veilig te stellen. Verkeerd begrepen eigenbelang 
en verouderde visies gericht op kortetermijnbelangen verzetten 
zich daartegen. Hoe kan het langetermijnbelang van ons allen 
overheersend worden gemaakt? Ik zie vier wegen daartoe:

1.  verbetering en verbreiding van de parlementaire democratie;
2.  kwalitatief betere informatie, voorlichting en onderwijs;
3.  sterker en beter internationaal bestuur (zie hoofdstuk 11);
4.  mondiale ethiek (behandeld in hoofdstuk 2).

In dit hoofdstuk zijn vooral de eerste twee punten aan de orde.
 
Een veiliger toekomst begint met beter bestuur. Als we alles bij 
het oude laten, komen er ernstige crises op de wereld af. Beter be-
stuur vraagt hervorming van besturen op alle niveaus, vooral het 
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nationale en het internationale. De lokale, provinciale en deel-
staatbestuurslaag bespreek ik niet in dit boek. Maar de soorten 
verbeteringen die in landsbestuur nodig zijn, gelden evenzeer 
voor de andere lagen. 
 De wereld telt bijna tweehonderd staten met een eigen rege-
ring. Slechts een klein deel daarvan wordt redelijk goed bestuurd 
wanneer we als maatstaf daarvoor nemen: het respect dat wordt 
getoond voor elementaire rechten van de mens. Bovendien zijn 
er ongeveer vijftig ongeregeerde gebieden: afgelegen streken, val-
leien en eilanden waar de wettige regering geen macht uitoefent 
en plaatselijke drugsbazen, bewapende criminele bendes en oor-
logsleiders de dienst uitmaken.
 In ‘democratische rechtsstaten’ worden de mensenrechten min 
of meer nageleefd, ook al is het bestuurlijk handelen meer gericht 
op volgende verkiezingen dan op volgende generaties. Democra-
tische rechtsstaten zijn geen ideale stelsels, maar werken in veel 
opzichten en op de lange termijn beter dan niet-democratische 
besturen, omdat kiezers een slechte regering kunnen corrigeren. 
 
De meeste landen in de wereld zijn geen democratische rechts-
staat. Veel staten worden geleid door een autocratische heerser 
of oligarchische groepering. Veel van deze regimes zien de staat 
als een organisatie die het mogelijk maakt het land en zijn be-
volking als een machtsdomein te plunderen. Ik noem het ‘intern 
kolonialisme’. 
 Bezien we de geschiedenis, dan zijn democratieën een waar-
devolle uitzondering en onderdrukkende machtsstelsels de re-
gel. In de jaren negentig groeide het aantal democratieën, maar 
de laatste tien jaar heeft de autoritaire staat weer de wind mee. 
Strak geleide ‘schijndemocratieën’ zijn (tijdelijk?) in opkomst. 
Een voorbeeld is Rusland, waar een besturende elite de economi-
sche machtsbronnen in handen heeft en via de media de keuzes 
van de bevolking zo kanaliseert, dat het door de bazen gewenste 
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resultaat bij verkiezingen wordt bereikt: voortzetting en legiti-
matie van het machtsapparaat. Ook voorheen communistische 
staten als China en Vietnam ontwikkelen zich in de richting 
van strak geleide schijndemocratieën. Voorts kunnen gevestigde 
democratieën afglijden in autocratische richting. Een Europees 
voorbeeld dat zorgen baart is Italië onder Berlusconi.
 Ik vermoed dat het economisch productievoordeel dat auto-
cratische staten als China kunnen genieten maar tijdelijk is. De 
bron van welvaart is op de lange termijn het scheppend vermo-
gen van de bevolking, en dat is het grootst als mensen zelf vrij 
en creatief kunnen zijn. De meeste ruimte daarvoor genieten 
mensen in een parlementaire democratie. Bovendien gaat het 
niet alleen om materiële welvaart, maar om het welzijn van alle 
lagen van de bevolking, vooral de armsten, op lange termijn. We 
komen zo op het ‘model-China’ terug.
 Natuurlijk is een verdeling in democratische rechtsstaten, au-
tocratische schijndemocratieën, andere autocratieën en diverse 
falende staten maar een typering. Er zijn allerlei gevallen tus-
senin. India is grondwettelijk een democratische rechtsstaat met 
redelijk veel politieke vrijheid, maar faalt nog in het verschaffen 
van minimumverzorging aan honderden miljoenen mensen. In-
dia boekt evenwel veel economische vooruitgang voor de hogere 
en middenklasse in de steden. 
 De stelling dat het niet-democratisch bestuur van China ef-
fectiever is dan democratie omdat China snel grote besluiten 
kan nemen en een hoge economische groei realiseert, overtuigt 
mij niet van het idee, dat in Azië veel aanhang heeft, dat een cen-
traal geleid stelsel met marktvrijheid beter is dan een democratie 
naar westers model. De hoge groei van China is inhaalgroei van 
een vroeger zeer arm land. India, dat een democratie is, groeit 
ook zeer hard. Een ernstig bezwaar tegen het Chinese model is 
dat de politieke leiding door het Centraal Comité van de Com-
munistische Partij geen verantwoording aflegt aan de bevolking 
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en niet door vrije en eerlijke verkiezingen wordt samengesteld. 
Mede daardoor ontbreekt er veel aan het respect voor de rech-
ten van de mens. Chinese armen kunnen zonder pardon opzij 
worden geschoven als hun woningen en land nodig zijn voor 
projecten. Wie de hoogste groei en welvaart van Chinese be-
volkingen wil zien, moet niet naar communistisch China, maar 
naar Hong Kong, Taiwan en Singapore kijken. De nog steeds 
grote armoede in China van de landbouwbevolking, de extreem 
lage lonen van fabrieksarbeiders, de bestuurlijke corruptie en de 
zware milieuvervuiling dienen ook in een beoordeling welk poli-
tiek model het beste is, te worden opgenomen. Of de gevolgen 
van de Chinese groei van 8-10 procent per jaar op den duur tot 
een betere maatschappij met groter welzijn voor haar inwoners 
zal leiden dan in democratische landen kan betwijfeld worden.
 Rusland lijkt een welvarende, autocratische schijndemocratie 
die gedeeltelijk faalt, gezien de bittere armoede van een groot 
deel van de bevolking en de endemische corruptie. Het rechter-
lijk en politiestelsel wordt gemanipuleerd door de politiek ten 
gunste van de regerende groepering. Er wordt weinig geïnves-
teerd in de ontwikkeling van de infrastructuur en de bevolking. 
De strakst geleide niet-democratische staat is de ‘Democratische 
Republiek’ Noord-Korea, een nationale gevangenis die in alle 
opzichten van basisrechten totaal faalt, en alleen sterk is in bewa-
pening. Congo is een voorbeeld van een uiterst zwakke staat, rijk 
voorzien van natuurlijke hulpbronnen, maar die volledig faalt in 
het garanderen van minimale voorzieningen en veiligheid aan 
zijn bevolking.
 In hoofdstuk 6 over conflicten is uitvoerig stilgestaan bij ‘fragie-
le’,  criminele en falende staten en de afschuwelijke problemen die 
zij voor hun bevolkingen en andere staten veroorzaken. Laten we 
nu naar mogelijkheden kijken om de problemen aan te pakken. In 
dit hoofdstuk wordt kort nagegaan, (1) wat de kern van democratie 
is en welke landen democratisch zijn, (2) hoe democratie te verbrei-
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den is, (3) hoe ook een democratie als de Nederlandse te versterken 
is, (4) welke mogelijkheden elektronische informatie biedt voor het 
goed functioneren van een democratie met geïnformeerde burgers, 
maar ook welke gevaren daar weer aan kunnen kleven. 
 
wat is democratie?
Een democratische rechtsstaat is allereerst een staat waar burgers 
én bestuurders onder wetten leven die democratisch zijn vastge-
steld. 1 Een volledig ontwikkelde rechtsstaat kan alleen een demo-
cratie zijn, omdat een volledige rechtsstaat zijn burgers alle rech-
ten van de mens garandeert. Daarom kort ik het begrip democra-
tische rechtsstaat hier verder gemakshalve af tot democratie.
 Wanneer kan een land een ‘democratie’ worden genoemd? Om 
te beginnen moeten er eerlijke, vrije verkiezingen zijn. De orga-
nisatie Freedom House meet in hoeverre een land een ‘electorale’ 
democratie is. De jaarlijkse vergelijking van politieke rechten en 
maatschappelijke vrijheden in 194 landen en 14 gerelateerde en 
omstreden gebieden volgens Freedom House (2011) biedt een 
boeiende blik op de wereld. 2 Om gekwalificeerd te worden als 
electorale democratie moet een staat aan het volgende voldoen:

-  een competitief politiek systeem van verscheidene politieke 
partijen;

-  algemeen kiesrecht voor alle volwassen inwoners;
-  regelmatig terugkerende verkiezingsstrijd met stembiljetge-

heimhouding, redelijke stemveiligheid en de afwezigheid 
van aanmerkelijke verkiezingsfraude;

-  voldoende publieke toegang van belangrijke politieke par-
tijen tot het electoraat door middel van de media en open 
verkiezingscampagnes. 3

Een land is geen electorale democratie als er sprake is van een 
overweldigende invloed van één partij of stroming over een lange 



223

periode van verschillende nationale verkiezingen. Een land met 
een dominant partijsysteem dat minderheden en andere partij-
en marginaliseert is geen volledige democratie. Een land is ook 
geen electorale democratie als belangrijke nationale beslissingen 
steeds door een ongekozen macht worden genomen, zoals een 
alleenheersende monarch of een buitenlandse autoriteit of een 
religieuze Raad van Hoeders, zoals in Iran.

Freedom House rangschikt landen in drie brede categorieën: 
‘vrij’, ‘gedeeltelijk vrij’ en ‘niet vrij’.

-  ‘Vrije’ landen: waar veel mogelijkheden van openlijke poli-
tieke competitie zijn en een klimaat heerst van respect voor 
maatschappelijke vrijheden, waar voldoende sprake is van 
onafhankelijk maatschappelijk leven en ook onafhankelijke 
media bestaan. Voorbeelden zijn de Scandinavische landen, 
Nederland, Duitsland en Canada.

-   ‘Gedeeltelijk vrije’ landen: er is wel enig respect voor politieke 
rechten en maatschappelijke vrijheden, maar ook een klimaat 
van corruptie, zwakke rule of law, etnische en religieuze con-
flicten, en vaak een situatie waarin één enkele politieke partij 
dominant is ondanks een façade van beperkt pluralisme. Hier 
zijn veel voorbeelden van in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

-  ‘Onvrije’ landen: landen waar het ontbreekt aan basisvrij-
heden en waar maatschappelijke rechten (zoals op gezond-
heidszorg) zeer ernstig worden geschonden. Een aantal van 
deze landen valt onder ’s werelds meest onderdrukkende 
staten, zoals Birma, Zimbabwe, Somalië, Eritrea en Iran. 4

Door de democratische omwentelingen in Oost-Europa vanaf 
1989 is het aantal vrije landen sterk gegroeid. Maar sinds 2005 
nam het aantal electorale democratieën in de wereld af: van 123 
naar 115 nu. De beperkte vrijheid in sommige landen in Afrika, 
Zuid-Amerika en de Russische Federatie is achteruitgegaan. 5 
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 Democratie is een overheidssysteem dat wereldwijd geres-
pecteerd wordt. Vrijwel elk land noemt zichzelf een democra-
tie. De regeringen van landen als Rusland, China, Iran, Birma 
en Noord-Korea trachten de groei van democratie in hun eigen 
land tegen te gaan. Maar deze landen zijn er niet in geslaagd een 
superieur politiek systeem te ontwerpen dat meer kan bereiken 
voor de bevolking dan een democratie met de bijbehorende vrij-
heden. Veel van deze regeringen zeggen verkiezingen te hebben 
en dus democratisch te zijn, maar staan in de praktijk vijandig 
tegenover politieke vrijheid en zijn vastbesloten om tegenstan-
ders te marginaliseren of te onderdrukken.
 De minst democratische landen, the worst of the worst volgens 
Freedom House, bestaan uit negen landen die er het slechtst aan 
toe zijn van de 47 die de score ‘niet vrij’ hebben gekregen: Birma, 
Libië, Noord-Korea, Turkmenistan, Oezbekistan, Equatoriaal-
Guinea, Somalië, Soedan en Eritrea. 6 
 Ook The Economist Intelligence Unit maakt regelmatig een 
democratie-index. Deze index komt tot dezelfde conclusie als 
Freedom House, namelijk dat, na de wereldwijde groei van de 
democratie sinds de jaren zeventig, de verspreiding in de 21e 
eeuw tot stilstand is gekomen. De laatste jaren neemt het aantal 
democratische landen af. 7
 Volgens The Economist móést de democratisering wel afne-
men na de winst van de val van de Berlijnse muur, waardoor 
Centraal- en Oost-Europese landen vrij konden worden. Diverse 
autocratieën zoals China en in het Midden-Oosten zullen niet 
makkelijk democratiseren. China en Vietnam hebben overheer-
sende communistische partijen die alleen economische vrijheid 
toestaan maar veel intern machtsmisbruik kennen. Islamitische 
autocraten heersen meestal over energierijke staten en worden 
gesteund door de hoge olieprijzen. Sinds januari 2011 is het dui-
delijk dat de jongere generatie, die geschoold is en elektronische 
communicatiemiddelen gebruikt, niet langer de werkloosheid, 
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onvrijheid en corruptie van onderdrukkende stelsels aanvaardt. 
De omwenteling in Tunesië werd gevolgd door die in Egypte. 
In Libië, Jemen, Qatar, Syrië en Saoedi-Arabië braken opstan-
den uit. De roep om hervorming is sterk. Het verlangen naar 
democratie zet ondemocratische staten sterk onder druk en is 
een hoopgevende ontwikkeling.
 De weg naar volledige democratie is echter lang en wordt vaak 
maar voor een klein deel afgelegd. De auteur John Kampfner be-
schrijft in zijn boek Freedom for Sale hoe landen als Italië, China 
en Singapore (hij beschrijft ook het Verenigd Koninkrijk, de vs 
en Rusland) succesvol voor een mengvorm van democratie en 
autocratie kiezen. 8 De filosoof Slavoj ŽiŽek stelt dat zolang men-
sen het gevóél hebben dat ze vrij zijn – de kleding kunnen kopen 
die ze wensen, het eten bereiden wat ze willen en zich aan allerlei 
genoegens overgeven – zij ondertussen politiek meer en meer als 
een circus gaan zien en het democratisch proces gedogen zolang 
zij menen er niet door te worden gehinderd. Zonder veel kriti-
sche burgers die democratisch actief zijn en het bestuur pogen te 
verbeteren, kan een democratisch bestel de politieke vrijheden 
van de bevolking geleidelijk verkleinen, met name als de rechten 
van minderheden, vrije media en de onafhankelijkheid van recht-
spraak worden aangetast.
 Democratie blijft gelukkig haar universele aantrekkingskracht 
behouden. Trends zoals globalisering, toenemend onderwijs, 
het internet en de groeiende middenklasse stimuleren democra-
tisering. Dat wil niet zeggen dat democratie vanzelf vooruitgang 
bewerkstelligt. Democratie kan ook in een zeer democratisch 
bestel weer achteruitgaan. Het voortbestaan vereist democra-
tisch actieve burgers, ofwel kritische burgerschapzin en actieve 
participatie.
 Democratie is het geheel van gewoontes en principes die vrij-
heid garanderen. Minimale vereisten zijn een overheid met een 
regering die de belangen en waarden van de maatschappij na-
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streeft volgens de visie van de meerderheid van de burgers. Die 
meerderheid komt tot uiting in vrije en eerlijke verkiezingen, 
met bescherming van minderheden en respect voor elementaire 
mensenrechten. Democratie eist gelijkheid voor de wet, eerlijke 
procesgang en politiek pluralisme. 
 De politicoloog Robert Dahl spreekt van polyarchie met acht 
componenten: volwassen burgers hebben stemrecht, vrijwel alle 
volwassen burgers mogen zich verkiesbaar stellen voor gekozen 
functies (passief kiesrecht), politieke leiders hebben het recht 
stemmen te werven, verkiezingen zijn vrij en eerlijk, burgers 
hebben het recht onafhankelijke verenigingen en organisaties 
te vormen waaronder politieke partijen en belangengroepen, 
zij zijn vrij om zich uit te spreken (vrije meningsuiting), er zijn 
verschillende informatiebronnen over politiek, en burgers heb-
ben recht op deze informatie. Het overheidsbeleid hangt af van 
stemmen en andere voorkeursuitdrukkingen en er zijn gekozen 
regeerders. 9 
 De meest ontwikkelde democratie kan gevonden worden in 
Noorwegen, dat de hoogste score heeft in de democratie-index 
van The Economist. De andere Scandinavische landen hebben 
ook hoge scores. De Verenigde Staten en het Verenigd Konink-
rijk behoren tot de laagst scorende landen in de categorie ‘vol-
ledige democratie’ van The Economist, vooral wegens respectie-
velijk inperking van burgerlijke vrijheden in de strijd tegen het 
terrorisme, en een lage politieke participatie van burgers. Ne-
derland zakte in 2010 van de vierde naar de tiende plaats, onder 
meer vanwege toenemende sociale spanningen tussen bevol-
kingsgroepen, die een stabiele goed functionerende democratie 
ondermijnen. 10
 In een volledige democratie is de staat losgekoppeld van de 
godsdienst(en) die de bevolking aanhangt. Er is een scheiding 
van kerk en staat. Waarom moet de staat seculier zijn? Om gods-
dienstig geweld en onderdrukking van religieuze en andere over-
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tuigingen binnen een staat door diverse groepen of staatsorga-
nen te beperken en te voorkomen. Daarom kan de staat zich het 
beste neutraal verklaren en ieder het recht op eigen overtuiging 
en vrijheid van expressie geven, zolang ieder binnen de wet blijft 
en anderen geen materiële of immateriële schade berokkent. 
 De seculiere staat is in oorsprong niet een antireligieuze uit-
vinding, maar een praktische oplossing om vrijheid en vrede te 
handhaven. Daarom is een verbod op haat zaaien en discrimi-
natie essentieel voor een vrije democratische rechtsstaat. Er zijn 
heel wat mensen, ook in Nederland, die menen dat ze volop de-
mocratisch en liberaal zijn, maar (nog) niet hebben begrepen 
dat haat zaaien, discriminatie of het opleggen van godsdienstige 
ideeën aan anderen strijdig is met democratie.
 Figuur 10.1 geeft een overzicht van de mate van politieke vrij-
heid in de wereld. 11

verbreiding van democratie en rechtsstaat
Waarom is democratie het minst slechte politieke stelsel? Waar 
burgers vrij hun mening kunnen uiten en de media alle ruimte 
krijgen om vraagstukken te onderzoeken en kritiek te uiten, 
worden bestuurders gedwongen in het belang van de bevolking 
te handelen en daarover verantwoording af te leggen. In gesloten 
samenlevingen, waar ‘het gezag’ mensen en hun meningen kan 
onderdrukken, kan de leiding ongeremd machtsmisbruik plegen 
en alleen de eigen visie en belangen van de elite volgen. 
 Verbreiding van democratie leidt in het algemeen tot beter 
beleid. ‘In het algemeen’, want ook in een democratie kan fors 
verkeerd beleid worden gevoerd, al is er een goede kans dat dit na 
enige tijd door groeiende kritiek op slechte resultaten wordt her-
zien. Politici kunnen een tijd hun kiezers bedotten, maar zullen 
dat niet eeuwig volhouden. Kiezers kunnen zich vergissen en de 
volgende keer hun stem aan anderen geven. Slechte bestuurders 
worden tot aftreden gedwongen.
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Figuur 10.1: Map of  Freedom 2011
Bron: Freedom House
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 schrijven voor vrijheid 
(indonesië)
Op 30 april 2006 overleed Pra-
moedya Ananta Toer. Zijn hele 
leven had hij gewijd aan pleiten 
voor democratie. Hij moest dit 
jarenlang vanuit gevangenissen 
doen, opgesloten door de lei-
ders van Indonesië. 

 Pramoedya werd in 1925 ge-
boren als zoon van een rijstboer 
en ontpopte zich als schrijver. 

Gedurende zijn leven publiceerde hij tientallen boeken waarmee 
hij de vrijheidsstrijd tegen ondemocratische regeringen aanging. 

 Als hij in 1947 meedoet aan het verzet tegen het koloniale 
Nederlandse bestuur wordt hij voor de eerste keer gevangenge-
nomen. Twee jaar later komt hij vrij wanneer Nederland de on-
afhankelijkheid van Indonesië officieel erkent. In de tien vrije jaren 
die volgen schrijft hij veel politieke opstellen. Dit tot ergernis van 
Sukarno, de eerste Indonesische president. Hij laat Pramoedya een 
jaar opsluiten vanwege een betoog waarin hij de discriminatie van 
Chinezen aan de kaak stelt. Met de komst van de nieuwe president 
Suharto in 1965 wordt hij opnieuw achter slot en grendel gezet. 
Ditmaal voor veertien jaar. Suharto is niet gesteld op de ‘propa-
gandistische en opruiende’ aard van Pramoedya’s werken. Vanuit 
de gevangenis op het Molukse eiland Buru gaat hij door met zijn 
strijd voor vrijheid.12 Daar schrijft hij zijn bekendste werken: Aarde 
der mensen, Kind van alle volken, Voetsporen en Het glazen huis. Het 
is een vierluik waarin een Javaanse jongen centraal staat die zich 
ontwikkelt tot een antikoloniale strijder. Hij schrijft het boek op 
kleine stukken papier die hij de gevangenis uit laat smokkelen.

Foto: AP
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 Omdat zijn boeken vol staan van de strijd tegen onderdruk-
king liet de censuur van president Suharto het vierluik niet toe. 
De president verbande het boek, ondanks de bewondering van 
bijna iedereen, inclusief  de machthebbers zelf, voor Pramoedya’s 
geniale wijze van schrijven. Na zijn vrijlating in 1979 werd hij ver-
oordeeld tot nog eens twintig jaar huisarrest.

 Ook na de val van Suharto’s regime in 1998 bleef  hij vechten 
voor een volksdemocratie. Hij is tot op het eind van zijn leven 
kritiek blijven uiten op de verschillende Indonesische regimes. 
Zijn grootste kritiek uitte hij op Suharto, die hij verantwoordelijk 
achtte voor de moord en het gevangen houden van ruim een 
miljoen Indonesiërs.13

 Democratie, maatschappijontwikkeling en veiligheid (con-
flictpreventie) zijn onderling verbonden. Ontwikkeling heeft 
als hoofddoel het verminderen van armoede en het verkrijgen 
van sociale rechtvaardigheid. Veiligheid van mensen vraagt 
vreedzame conflictoplossing dus een functionerende rule of law. 
Democratie betekent dat de overheid verantwoordelijk wordt 
gehouden tegenover haar burgers. Dit zijn samenhangende doe-
len voor het verbeteren van menselijke leefomstandigheden. 
 Tot voor kort dacht men dat democratisering pas mogelijk 
was na economische ontwikkeling. Steeds vaker laten onderzoe-
ken zien dat het waarschijnlijk andersom is: democratie stimu-
leert inkomensgroei voor brede lagen van de bevolking. 14 Een 
niet-democratische overheid heeft geen belang bij het ontwik-
kelen van de zelfstandigheid van haar burgers. Zij wil hen juist 
zwak en ongeïnformeerd houden, om hun arbeidskracht en de 
natuurlijke rijkdommen van het land uit te buiten. Autocrati-
sche stelsels kunnen ook veel inkomensgroei bevorderen maar 
die is vooral gericht op de inkomens van de machthebbers en 
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de middenklasse, stam of groep die meeprofiteert. Goed beleid 
is een voorwaarde voor brede maatschappelijke ontwikkeling, 
en democratie is een voorwaarde voor goed beleid. Overal ter 
wereld eisen mensen, ook de zeer arme, daarom vrije en eerlijke 
verkiezingen. Zij willen democratische governance-systemen, 
zelfs als er sprake is van grote teleurstelling over bestaande de-
mocratische instituties, zoals de aanwezige politieke partijen of 
een slecht functionerend parlement. 
 
informatie, voorlichting en onderwijs 
Bestuurders (politici, hoge ambtenaren) en deskundigen (weten-
schappers, ervaringsdeskundigen, beleidsanalytici) moeten niet 
alléén de dienst uitmaken. Zij horen regelmatig verantwoording 
af te leggen aan de bevolking, via de media, en ook rechtstreeks 
waar dat kan. Verantwoording betekent: vragen uitputtend be-
antwoorden en verantwoordelijkheid nemen voor het beleid en 
de resultaten daarvan. Uit de bevolking komen immers meestal 
alle relevante vragen aan het bestuur omhoog. Van groot belang 
is dat bestuurders en media heldere informatie aan de bevolking 
geven, de burgers attenderen op wat verkeerd dreigt te gaan, en 
hun kennis ook aan het onderwijs ten goede laten komen. Zij 
horen in debat te gaan met hun critici – die trouwens lang niet 
altijd gelijk hoeven te hebben.
 In het onderwijs kan veel meer aandacht aan maatschappijleer 
en goed burgerschap worden gegeven, inclusief staatsinrichting. 
Er wordt te makkelijk gedacht dat jongeren dat maar zelf moeten 
uitzoeken. Toch zijn dit voor een democratische samenleving de 
belangrijkste vakken. In veel landen moeten immigranten een 
cursus burgerschap in de een of andere vorm volgen. De basisken-
nis en normen en waarden die daarin aan de orde zijn, horen ook 
deel te zijn van het gewone basisonderwijs van autochtonen. 
 Als de stelling klopt dat democratie de minst slechte bestuurs-
vorm is, is het zinvol niet-democratische landen zorgvuldig te 



233

helpen met democratisering waar dat kan. Naast bevordering 
van vrije en eerlijke verkiezingen en het ontwikkelen van een 
rechtsstaat, is vooral het versterken van de positie van burgers 
en non-gouvernementele organisaties (ngo’s) als onderdeel van 
de civil society (maatschappelijke organisaties van burgers) van 
groot belang. 
 
versterking van burgerbewegingen
Maatschappelijke organisaties zijn een drijvende kracht achter 
rechten van de mens. Zij zetten zich vooral in voor gezondheids-
zorg, cultuur, democratie en eerlijke economische verhoudingen.
 Het is belangrijk de rol die burgers en ngo’s in politieke pro-
cessen kunnen spelen uit te breiden. Slechts een klein percen-
tage van de internationale ontwikkelingshulp gaat naar de ‘civil 
society’ voor het opbouwen van maatschappelijke organisaties. 
De civil society bestrijkt een groot deel van de samenleving dat 
niet door de overheid of de markt verzorgd wordt. Het is een 
vrijwillige en veelzijdige groep instellingen die maatschappelijke 
belangen dienen.
 Vooral vakbonden zijn essentieel voor de civil society. Demo-
cratie vereist geïnformeerde burgers. Toegang tot brede infor-
matievoorziening stelt hen in staat deel te nemen aan het open-
bare leven, wat direct of indirect invloed geeft op regelgeving en 
de prioriteiten voor overheidsuitgaven. Vooral een versterking 
van de onderhandelingspositie van arbeiders is van belang om 
uitbuiting te beperken, machtsmisbruik terug te dringen en de 
inkomens van de allerarmsten te verhogen. Vakbonden en co-
öperaties kunnen grove onderbetaling van werk en producten 
helpen keren, gezondheidsrisico’s verminderen en overexploita-
tie terugdringen. Waar vakbonden in extreem lagelonenlanden 
de inkomens weten te verbeteren, helpen zij ook de internatio-
nale concurrentie eerlijker te maken – wat mede in het belang 
van de werkenden in rijke landen is.
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Hoe kunnen we mensen in arme en slecht bestuurde staten 
helpen hun civil society te ontwikkelen? 15 Ten eerste door vrij-
heid van informatie. Dan kunnen misstanden aan het licht wor-
den gebracht. Dat is niet alleen politiek maar ook economisch 
van belang. De markt kan niet goed werken als er geen vrije in-
formatie over prijzen, kwaliteit, vraag en aanbod is. Ten tweede 
door bevordering van rechtsstatelijkheid. Als politie en justitie 
onderdrukkend en corrupt zijn en rechten niet handhaven maar 
schenden, wordt geweld, machtsmisbruik en criminaliteit geen 
halt toegeroepen. We gaan daar later in dit hoofdstuk verder op 
in. Ten derde door verspreiding van democratische waarden, door 
deze zelf in woord, geschrift en daad uit te dragen. (Daarom is 
het zo schadelijk dat een grote democratie als de Verenigde Staten 
de afgelopen jaren de internationale rechten van de mens heeft 
geschonden, zoals bij het martelen tijdens verhoren in Irak.) Ten 
vierde door democratiseringshulp: advisering inzake constituti-
onele hervormingen, wetgeving voor het kiesstelsel, wetgeving 
voor politieke partijen, oprichting van mensenrechtencommis-
sies, training van juristen, en hervorming van rechtsstelsels om 
deze aan internationale verdragen inzake mensenrechten aan te 
passen. Naast de civil society bevordert dit ook de economie, de 
democratie en de veiligheid van mensen.
 In niet-democratische landen kunnen internationale ngo’s van 
buiten helpen de interne steun voor democratisering te vergroten 
door verspreiding van democratisch gedachtegoed en principes. In 
extreem autoritaire regimes moet dit vaak indirect en voorzichtig 
gedaan worden. Anders slaan regeringen de beginnende burgerbe-
wegingen stuk. Als er een politieke crisis uitbreekt kunnen goed 
voorbereide kleine burgerbewegingen plots hun vleugels uitslaan 
– maar met het risico later weer te worden gekortwiekt. 16
 Als zich een opening voordoet, moeten hulporganisaties goed 
voorbereid zijn snel te handelen om publieke steun voor fun-
damentele hervormingen te mobiliseren. Een eerste opening is 
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vaak een machtscrisis die leidt tot het houden van verkiezingen. 
De civil society kan hier een taak als verkiezingswaarnemer op 
zich nemen en zich in de periode vóór de verkiezingen toeleggen 
op kiezerseducatie en registratie. Hulporganisaties uit andere 
landen kunnen vaak technische ondersteuning bieden. Voor en 
na verkiezingen is het belangrijk de autonomie van de media en 
universiteiten te vergroten, de rechtstaat en rechterlijke macht 
nieuw leven in te blazen en gemeenteraden te ontwikkelen. 
Hulporganisaties kunnen helpen bij het bevorderen van samen-
werkingsverbanden tussen de civil society en de staat en op die 
manier betrokken worden bij politieke dialogen over het beste 
beleid. 17
 Democratie is zelfbeschikking, dus zij kan niet worden afge-
dwongen, behalve in uitzonderlijke gevallen. Zulke uitzonderin-
gen waren Duitsland in 1945, nadat het nazisme was verslagen, 
en Japan na de nederlaag van zijn militaire expansiebeleid. Ook 
Italië werd in 1944-1945 democratisch hervormd na een militaire 
nederlaag. In landen waar de vereisten voor een democratie niet 
aanwezig zijn, kunnen die meestal niet door militaire interventie 
van buitenaf worden aangebracht. Een militaire ingreep kan wel 
een ernstig obstakel tegen democratie, zoals een onderdrukken-
de heerser, verwijderen. Maar of dat land daarna democratisch 
kan worden, hangt af van de maatschappelijke instellingen en de 
bevolking: grijpen zij de kans op democratische ontwikkeling, 
of wordt de vrijheid gekaapt door een groep machtigen om een 
andere autocratie te vernietigen?
 De vormgeving van democratie zal van land tot land verschil-
lend moeten zijn om de cultuur, taal en bevolkingssamenstelling 
te weerspiegelen. Er is niet één democratisch systeem; het gaat 
om de acht elementen van Dahl (zie pagina 226). Een belang-
rijke vraag is of dominerende godsdiensten of ideologieën een 
polyarchisch politiek stelsel toelaten. Het communisme volgens 
het model van de Sovjet-Unie en Maoïstisch China deden dat 
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niet. Veel islamitische staten zijn niet polyarchisch, omdat de 
islam in sommige staten niet alleen als godsdienst maar ook als 
overheersend denk- en leefstelsel wordt opgelegd. Toch is islam 
met democratie te combineren, zoals blijkt in Indonesië:
 

Indonesië is het grootste islamitische land ter wereld. Sinds zijn 
onafhankelijkheid in 1949 heeft het decennialang geleden onder 
armoede en instabiel, autocratisch bestuur. Na een staatsgreep in 
1965 leidde generaal Suharto het land op autoritaire en corrupte 
wijze. Mede door zijn beleid is de economie in het land zodanig 
gekrompen, dat hij in 1998 gedwongen werd om af  te treden. 
In 2004 werd de eerste directe presidentiële verkiezing gehou-
den, die volgens internationale waarnemers eerlijk verlopen is. 
Susilo Bambang Yudhoyono kwam aan de macht en heeft een 
wending naar openheid, rechtsstaat en democratie ingezet. Sinds 
2005 worden ook lokale leiders op een vrije, tamelijk eerlijke en 
vreedzame wijze gekozen. Het land maakt een hoopvolle ontwik-
keling door. Veel corruptie wordt bestraft en de vrijheden van de 
bevolking groeien. Deze ontwikkeling toont aan dat de stelling 
dat een arm groot land dat door het islamitisch geloof  wordt 
gedomineerd niet kan democratiseren, onjuist is. Het geeft hoop 
op soortgelijke ontwikkelingen in andere landen, ook al is de de-
mocratisering van Indonesië nog pril en kwetsbaar.18

 

Democratieën kennen door de vrijheid van de burgers een breed 
spectrum van maatschappelijke organisaties en vrije bedrijven, 
groot en klein, op allerlei gebied. Economische vrijheid om een 
inkomen te verdienen als werkgever of werknemer, of kleine of 
grote ondernemer te zijn, is wezenlijk. Als de staat de economie 
dominerend regelt, ontneemt zij de burgers hun handelings-
vrijheid. Idealiter is de staat een eerlijke maar terughoudende 
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marktmeester die de regels van de vrije economie democratisch 
vaststelt en volgens de rechtsstaat nauwkeurig handhaaft.
 Vrije maatschappelijke organisaties verrichten zorgtaken voor 
de bevolking, onderwijs, vakbonden, geloofsleven, cultuur, sport 
en wat dies meer zij. Een sterke civil society biedt de staat en de 
economische macht van het bedrijfsleven fors tegenwicht, be-
perkt het risico van machtsmisbruik, regelt een deel van gemeen-
schapstaken en levert ook ervaren bestuurders en volksvertegen-
woordigers voor politiek en bestuur aan. Ook daarom is verster-
king van het maatschappelijke middenveld in niet-democratische 
landen van belang voor uiteindelijke democratisering.
 
hulp voor hervorming politie en justitie
Het is belangrijk voor bestrijding van armoede en honger om 
landen te helpen hun rechtsstatelijkheid te vergroten, ten be-
hoeve van menselijke veiligheid, vrijheid en economische ont-
wikkeling. Daaruit volgt dat Nederland er goed aan zou doen 
meer hulp te bieden voor het trainen, adviseren, monitoren en 
begeleiden van politie en justitie in andere landen. 19
 De meeste arme landen kennen een onprofessionele politie, 
die bruut optreedt, zich vaak als instrument van corrupte of etni-
sche of religieuze politieke leiders laat gebruiken, zeer vatbaar is 
voor omkoping, en dus door de bevolking niet wordt vertrouwd. 
Omdat een volk zijn staat vooral ontmoet in het contact met de-
genen die plaatselijk recht en orde moeten handhaven, leidt een 
slechte politie tot gebrek aan vertrouwen en weinig loyaliteit ten 
opzichte van de eigen staat. Internationale training van politie-
functionarissen, evenals toezicht en rapportage daarover, brengt 
misstanden aan het licht en dwingt een regering haar bevolking 
geleidelijk fatsoenlijker te behandelen. Dit geldt evenzeer voor 
het gevangeniswezen, dat in veel ontwikkelingslanden wordt ge-
kenmerkt door grove lichamelijke en geestelijke mishandeling, 
die de criminaliteit eerder vergroot dan beperkt.
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 Door oppervlakkig politiek denken wordt soms aangenomen 
dat als in een land maar democratische verkiezingen worden ge-
houden, daarna allerlei hervormingen volgen waardoor een land 
zich tot een rechtsstaat ontwikkelt. Zo is het niet. Rechtsstaat is 
niet hetzelfde als verkiezingen. Zo is in een aantal zeer zwakke 
ontwikkelingslanden getracht om er met verkiezingen van lei-
ders en volksvertegenwoordigingen snel democratieën van te 
maken. 20 Keer op keer is gebleken dat verkiezingen niet het be-
gin, maar het sluitstuk moeten zijn van een ontwikkeling naar 
democratie, en dat ze beslist niet de enige voorwaarde zijn. 
 Er moet eerst een veilige openbare orde worden gevestigd, 
zodat burgers niet ten prooi vallen aan grootscheeps politiek 
en crimineel geweld dat ook bij ‘vrije’ verkiezingen kan blijven 
overheersen. Vóór verkiezingen dient er lichamelijke veiligheid 
en geestelijke vrijheid voor de bevolking te zijn. Dat vereist eerst 
het uitkristalliseren van een machtsorde, die vaak nog onder-
drukkende kenmerken heeft. Pas daarna komt de geleidelijke 
opbouw van een rechtsstaat, die in het begin meer rule by law 
dan rule of law mag heten. Naar gelang het gezag zichzelf verder 
onderwerpt aan de wet, komt er ook werkelijk rechtsorde. Als 
in de grondwet alle politieke rechten van de mens worden vast-
gelegd, kan de ontwikkeling naar een democratische rechtsstaat 
worden voltooid.
 
versterking van democratie
Democratische stelsels zijn nooit af. De verhouding burger-
overheid verandert omdat beide zich ontwikkelen en steeds weer 
voor nieuwe vraagstukken komen te staan.
 Wat in ons eigen land gebeurt, is ook in andere democratieën 
te zien: weinig gezag van volksvertegenwoordigers, sterke com-
mercialisering van politieke berichtgeving, groei van elektroni-
sche media maar krimp van dagbladen en politieke tijdschriften, 
verzwakking van traditionele partijen, opkomst van, soms kort 
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levende, nieuwe stromingen die geen ervaring opbouwen en 
vergelijkbare misslagen begaan, en idealisering van de nationale 
eigenheid tegenover mondialisering.
 Nederland is een gevestigde, relatief zeer democratische staat, 
waar de rechten van de mens door een stabiele en verfijnde 
rechtsorde in het algemeen goed worden beschermd. Het is deel 
van de Europese rechtsorde onder de gerechtshoven van Straats-
burg en Luxemburg.
 Maar de waardering door een deel van het electoraat van dit 
hoogontwikkelde en historisch unieke stelsel neemt af. Zoals 
blijkt uit opiniepeilingen hebben bestuurders en politici veel 
gezag verloren. Het vertrouwen in het functioneren van de 
Nederlandse democratie lijkt niet groot. Pogingen dit terug te 
winnen door staatsrechtelijke en politieke hervormingen heb-
ben weinig vrucht gedragen of de problemen zelfs verergerd. 
Verlaging van de minimumleeftijd voor stemrecht naar 18 jaar, 
popularisering van het optreden van politici om afstand tot de 
kiezers te verkleinen, verjonging van de volksvertegenwoordi-
ging, verlaging van de kiesdrempel om voorkeurstemmen meer 
gewicht te geven, verlevendiging van het vragenuur in de volks-
vertegenwoordiging, enorme uitbreiding van de informatie over 
alle onderwerpen van overheidszorg, en oprichting van nieuwe 
politieke partijen (als de Ouderenpartij, Leefbaar Nederland en 
Trots op Nederland): het heeft allemaal weinig tot niets gehol-
pen en de fundamentele vraagstukken niet helpen oplossen. Of 
de Partij voor de Vrijheid, die op het moment van schrijven nog 
een eenmansstichting met grote aanhang is zonder een demo-
cratische verenigingsvorm, hierin verbetering zal brengen, mag 
ernstig betwijfeld worden.
 Democratieën zijn afhankelijk van commerciële massacommu-
nicatie, en daardoor kwetsbaar voor populisme: het verwerven van 
electorale macht door kiezers aan te spreken op hun kortetermijn-
belangen en negatieve emoties, hun afkeer tegen bepaalde bevol-
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kingsgroepen en hun weerzin tegen overheden en belastingen. 
 Dit boek is geen analyse van democratische staatsvormen. Maar 
de vraagstukken die zich in democratisch bestuur voordoen, kun-
nen niet onbesproken blijven omdat zij van belang zijn voor de 
aanpak van de internationale problemen die centraal staan.
 Het functioneren van democratieën kan wellicht worden ver-
beterd door 1) versterking van het zuiver parlementaire karak-
ter ervan, 2) verbetering van de kwaliteit van het bestuur, 3) de 
staatsinrichting overzichtelijker te maken, en 4) een grotere rol 
van wetenschappelijke adviesraden.
 Er wordt vaak gesteld dat referenda als vorm van ‘directe de-
mocratie’ het functioneren van de democratie kunnen verbete-
ren. Ik betwijfel dat. Zij kunnen het parlement juist ondermij-
nen. Een referendum legt één of enkele beleidsvragen aan de kie-
zers voor, die daarover ja, nee of geen mening moeten geven. De 
referendumvragen staan meestal tamelijk los van andere, nauw 
verbonden beleidsvragen, die niet op dat moment door de kie-
zers hoeven te worden beantwoord. Referenda bieden een ruim 
schootsveld voor populisme. Ze zijn in diverse landen gebruikt 
door autocratische leiders, op een moment van grote populari-
teit, om hun macht te bestendigen.
 Het beste model van democratie is waarschijnlijk een puur 
parlementair stelstel, waarin de regering stevig wordt gecontro-
leerd door effectieve volksvertegenwoordigers. Een krachtige 
volksvertegenwoordiging bestaat uit parlementariërs die de be-
schikking hebben over een deskundige staf en regelmatig verant-
woording moeten afleggen aan hun kiezers. Die parlementariërs 
zijn geen stemvee van fractieleiders en bepalen zelf hun posities.
 De rol en het gezag van parlementen staan zwaar onder druk. 
De invloed van de media is toegenomen. Ministers bieden hun 
beleid nu vaak eerst aan de journalisten aan, en pas daarna aan 
de volksvertegenwoordiging. Daaruit blijkt wie zij belangrijker 
vinden: niet de gekozen volksvertegenwoordigers, maar de niet-
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gekozen verslaggevers en opiniemakers. Parlementen zijn vaak 
een speelbal van de media. Daarin speelt ook oppervlakkigheid 
van onervaren parlementariërs een rol, en gretigheid om in het 
nieuws te komen. Een te snelle verjonging van het parlement 
heeft staatsrechtelijke en politieke kennis en ervaring sneller dan 
nodig verloren doen gaan. Partijbesturen kunnen die problemen 
verhelpen door hun kandidaat-volksvertegenwoordigers beter te 
selecteren, te trainen, te begeleiden en te evalueren. Democratie 
draait om de kwaliteit van de volksvertegenwoordiging.
 
beter bestuur
Hoe beter bestuur te bereiken? Autocratie richt zich slechts op 
de belangen en visie van de bestuurders. Plebiscitaire democra-
tie zoekt meerderheden vóór de verkiezingen maar trekt zich 
daarna niet veel meer aan van de bevolking, tot de volgende ver-
kiezingen in zicht komen. Een plebiscitaire democratie houdt 
in dat men een persoon kiest die vervolgens tot de volgende 
verkiezingen zijn of haar gang kan gaan, ongehinderd door een 
vertegenwoordigend lichaam waaraan hij of zij tussentijds ver-
antwoording schuldig is. Er is weinig tussentijds debat tussen 
kiezer en gekozene. 21 
 Populisme is meer op de korte termijn gericht: van week tot 
week wordt de sterk wisselende volksgunst en aandacht van de 
media gezocht die vaak met oppervlakkige, zo niet bedrieglijke 
betogen wordt gewonnen. Populisme en plebiscitaire democra-
tie zijn gericht op nationalisme, eigen identiteit, consumentisme 
en afkeer van vreemdelingen en andere geloven en culturen. 
 Technocratie is ook geen oplossing: bestuur door een deskun-
digenelite, zonder veel acht te slaan op de gevoelens en meningen 
van de bevolking. Technocraten kunnen verrassende nederlagen 
verwachten in verkiezingen, als de onderschatte of genegeerde 
emoties van een deel van het electoraat losbarsten.
 Een democratisch bestel dat door commerciële massamedia 
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wordt beheerst, neigt naar populisme omdat de macht is geba-
seerd op volksvertegenwoordigers die wedijveren om de aan-
dacht van de media vandaag, en via hen om de tijdelijke gunst 
van het electoraat. Impopulaire maar noodzakelijke maatregelen 
worden steeds verzacht en uitgesteld. Dringende maatregelen 
die offers vragen worden vervangen door schijnmaatregelen, die 
minder van de kiezer vragen en een tijd de valse indruk wek-
ken dat de regering goed optreedt, tot zij ontmaskerd wordt 
door slechte resultaten. Een voorbeeld zagen we in hoofdstuk 9: 
emissiehandel in co2 wekt de indruk klimaatverandering aan te 
pakken, en het duurt vele jaren tot duidelijk is dat dit niet goed 
werkt. Daarna is veel onheil al geschied en de verloren tijd is 
moeilijk in te halen.
 Een democratische meerderheid is geen garantie voor goed 
beleid. Een democratisch gekozen en gecontroleerd bestuur kan 
er lelijk naast zitten als het beleid door de opvattingen en emo-
ties van de dag, commerciële motieven, onjuiste inzichten of 
ideologische of godsdienstige misvattingen wordt geleid. 
 Als een groep mensen door ernstige gevaren wordt bedreigd, 
is professionele leiding nodig om die gevaren af te wenden. De 
passagiers van een vliegtuig zullen, als het onweert en stormt, 
hun lot liever aan goed opgeleide en ervaren piloten toevertrou-
wen dan te midden van bliksemflitsen een opiniepeiling onder 
de passagiers te houden over de vraag hoe veilig aan de grond 
te komen. Het bestuurlijke bestel dient dus te voorzien in de 
beste leiding, en dat is vaak een andere dan de meest populaire. 
Het parlement en het staatsrecht dienen te voorzien in de meest 
capabele leiding via een selectieprocedure die staatshoofd en 
parlement gezamenlijk volgen om tot een optimale premier en 
bekwaam kabinet te komen.
 Voorts kan het democratisch bestel worden verbeterd door 
naast een sterke volksvertegenwoordiging, die legitimator is van 
wetten en controleur van de regering, ook een goed stelsel van 
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politiek onafhankelijke deskundigenraden in te richten. Deze 
adviseren regering, parlement, media en het publiek over vraag-
stukken van lange termijn. Hun adviezen behoren geen acht te 
slaan op partijpolitiek, populariteit, en andere opportuniteits-
vragen. De adviezen richten zich onafhankelijk op wat noodza-
kelijk is, in het belang van de maatschappij en de internationale 
verbanden waar het land aan deelneemt.
 Hoe parlementen behoren te worden samengesteld is breed 
bekend. Het beste model is dat van de periodieke verkiezing 
door evenredige vertegenwoordiging zoals in veel kleinere, ou-
dere democratieën (Scandinavië, Nederland, Nieuw-Zeeland) 
en het moderne Duitsland. In het Britse districtenstelsel komen 
minderheden onvoldoende aan bod en kunnen kunstmatige 
meerderheden ontstaan. Ook het Amerikaanse model is niet 
ideaal omdat het miljoenen dollars vereist om lid van de Senaat 
te worden. Een senator moet dus of heel rijk zijn, of zijn stand-
punten afstemmen op zijn geldschieters.
 Het is wenselijk dat rapporten van partijloze, deskundige ad-
viesraden een grotere rol krijgen toebedeeld. Zij dienen los van 
politieke opportuniteit beleidsalternatieven en langetermijn-
vraagstukken te onderzoeken. Daarvoor is de juiste samenstel-
ling van deze raden nodig.
 Bij de samenstelling van adviesraden sluipen onzuivere ele-
menten binnen, zoals afspiegeling van diverse bloedgroepen en 
geloven. Maar zulke overwegingen hebben weinig verband met 
de vereiste expertise. Voor afspiegeling zijn er al de politici en 
partijen in de volksvertegenwoordiging. Dubbele politieke ver-
tegenwoordiging via parlement én adviesraden is eigenlijk niet 
juist.
 Universiteiten benoemen hoogleraren door benoemingscom-
missies die een profiel van de vereiste kandidaat opstellen en de 
best mogelijke personen doorlichten om tot een voordracht te 
komen. Dit leidt tot objectivering. Dat is geen garantie dat steeds 
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de allerbeste wordt benoemd, maar vermindert in elk geval wel 
het percentage misbenoemingen van incompetente of eenzijdig 
denkende personen. 
 Om de intellectuele onafhankelijkheid van adviseurs te be-
schermen tegen de verleiding advies te geven dat in de smaak 
valt bij het gezag met het oog op een herbenoeming, zou her-
benoeming in deskundigenraden aan regels moeten worden ge-
bonden om steeds de hoogste inhoudelijke kwaliteit te verkrij-
gen. Een andere verleiding, ‘scoren’ bij de media en het publiek, 
moet worden bestreden door de kritische zin van collega’s in een 
adviesraad, die immers lijden onder een advies waar alleen op 
korte termijn goede sier mee kan worden gemaakt maar dat hun 
reputatie als goed analyticus later ondermijnt.
 Aldus ontstaat een gemengd stelsel van zuivere parlementaire 
democratie en professionele, onafhankelijke deskundigenraden die 
elk hun eigen taken vervullen, elkaars beleidslijnen aanvullen 
(korte- en lange termijn, democratie en intellectuele professio-
naliteit), en elkaar ook kunnen corrigeren.
 Dit duale bestel geeft geen garantie op optimaal bestuur en 
beleid, maar loopt minder risico langdurig van spoor te raken en 
geen acht te slaan op noodzakelijk langetermijnbeleid. Dat risico 
is aanzienlijk in de commerciële, plebiscitaire massamediademo-
cratie, of de gestroomlijnde, autocratische democratie die thans 
in veel landen heerst. 
 Het duale of tweepijlermodel biedt ook mogelijkheden voor 
landen die nog niet volledig zijn gedemocratiseerd, en voor au-
tocratische staten die geleidelijk willen democratiseren. Waar de 
centrale leiding vreest dat invoering van massademocratie het 
staatsbestel uiteen doet vallen, en dat is in veel autocratische der-
dewereldlanden het geval, kan door een duaal systeem de weg naar 
volledige politieke vrijheid geleidelijker worden afgelegd. Het uit-
eenvallen van staten brengt immers een hoog geweldsrisico mee 
en heeft al vaak tot burgeroorlog geleid. Dit risico voor autocra-
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tische landen wordt dikwijls onderschat in landen die reeds een 
volledige democratie genieten en de eenheid van de staat, vrede 
en rechtsorde als vanzelfsprekend aannemen. Het gevaar van bur-
geroorlog in slecht gevormde, zwakke of onderdrukkende staten 
die democratiseren kan niet geheel worden uitgesloten, maar wel 
worden verminderd door geleidelijke democratisering op de hier 
besproken wijze.
 In een aantal gevestigde democratieën neemt het gezag van 
het politiek-bestuurlijke bestel af. Ondanks de welvaart en het 
hoge gemiddelde verzorgingsniveau groeien in rijke landen op-
positiebewegingen die gevestigde politieke partijen sterk kriti-
seren. Een deel van het electoraat is op drift en wisselt snel van 
voorkeur. De stabiliteit van oude democratieën lijkt in meerdere 
landen af te nemen. Dit heeft vele oorzaken; een belangrijke is 
kritiek op instroom van allochtonen. Maar dat is niet de enige 
oorzaak.
 
Voor zover een hoge instroom van allochtonen de oorzaak van 
onvrede bij een deel van het electoraat is, ligt een deel van de 
oplossing in betere regulering van de instroom van migranten 
en vluchtelingen, versterking van integratieprogramma’s, taal- en 
inburgeringcursussen, maatregelen ter verbetering van de veilig-
heid in de leefomgeving, verbetering van het onderwijs, en sti-
mulering van de werkgelegenheid in stadswijken die het meest 
met deze vraagstukken worden geconfronteerd. Een belangrijke 
drijfkracht van integratie is werkgelegenheid voor personen met 
lagere opleidingen. In zoverre hoge werkloosheid onder lager 
opgeleiden wordt verergerd door hoge bruto loonkosten in wel-
varende landen, kan verlaging van belastingen en premieheffing 
in de onderste verdiepingen van het loongebouw werkgelegen-
heid en integratie bevorderen. 
 Autochtone laagopgeleiden vrezen hun baan te verliezen 
door goedkope buitenlandse arbeidskrachten. Hoogopgeleide 
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migranten willen soms veel meer bijdragen aan de samenleving 
dan wordt mogelijk gemaakt, maar hun buitenlandse diploma’s 
worden niet altijd erkend. Migranten afkomstig uit een aantal 
specifieke landen zijn helaas vaker vertegenwoordigd in crimina-
liteitscijfers, met name in de grote steden. Een deel van de burgers 
vindt dat ‘de politiek’ hier te weinig tegen onderneemt. Dit hangt 
samen met een groeiend politiek cynisme: steeds meer mensen 
geloven niet meer dat politici hun (verkiezings)beloften waarma-
ken en verliezen hierdoor het vertrouwen in gevestigde politieke 
partijen en politici. De democratie in het algemeen wordt echter 
wel door een grote meerderheid gewaardeerd. Omdat de opvang 
van migranten en vluchtelingen in de rijkste landen een groot 
vraagstuk is dat aparte behandeling verdient, die buiten het kader 
van dit boek valt, wordt hier thans niet verder op ingegaan. 
 Een geheel andere oorzaak van het gezagsverlies van politici 
en bestuurders is de onoverzichtelijkheid van het politieke proces 
en de gerichtheid van dagelijks politiek nieuws op oppervlakkige, 
kortstondige en wisselende actualiteit. Infotainment, het mengen 
van politieke informatie met amusement, is commercieel lonen-
der dan voorlichting geven. Hierdoor zien burgers politiek als een 
wedstrijd tussen personen met vaak ongenuanceerde meningen. 
Vervanging van informatief nieuws door praatprogramma’s en 
van vakjournalisten door opiniemakers, is geen vooruitgang. 
 In veel landen kunnen aparte kwaliteitsmedia worden bevorderd 
die de burgers politieke informatie geven en worden gefinancierd 
uit abonnementen, overheidssubsidie en omroepgelden. Voorlich-
tende media kunnen intellectueel onafhankelijke nieuwsvoorzie-
ning verzorgen die essentieel is voor het democratisch bestel. Niet 
alles hoeft immers aan commerciële media te worden overgelaten. 
Betrouwbare communicatie over de staat, de democratie, bestuur-
lijke zaken en het functioneren van volksvertegenwoordigers en 
bestuurders is cruciaal voor burgers om hun controlerende rol in 
het democratisch bestel goed te kunnen spelen.
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 Scheiding van media en parlement zou ook heilzaam zijn. 
Parlementariërs moeten nu vaak haastig op persvragen reageren 
zonder tijd om de stukken eerst te lezen en te overdenken. De 
voorrang die ministeries aan mediavertegenwoordigers geven bo-
ven volksvertegenwoordigers is eigenlijk strijdig met zuivere par-
lementaire democratie. Media zelf hebben niet altijd effectieve 
kwaliteitscontrole en correctiemechanismen. De media zijn teza-
men een informatie- en entertainmentbedrijfstak die door com-
merciële instellingen wordt gedomineerd. Er is maar weinig on-
afhankelijke, professionele publieksvoorlichting. ‘Infotainment’ 
verkoopt het beste, en concurrentie daarin verhoogt de snelheid 
maar verlaagt de inhoud. Door internet en gestage daling van de 
betaalde krantenoplages wordt de ruimte voor grondige achter-
grondjournalistiek steeds krapper. Het is moeilijk voor elke lezer 
en kijker om zelf te beoordelen hoe betrouwbaar bepaalde nieuw-
spunten en meningen zijn. Hoor en wederhoor plus grondig on-
derzoek zijn kenmerken van goede journalistiek. Een ‘Kemakeur’ 
verricht door particuliere instellingen voor kwaliteitsmedia zou 
kunnen helpen, zonder de vrijheid van het nieuws aan te tasten. 

De bestuurlijke drukte, het grote aantal politici en bestuurders, 
kan verminderd worden, en bestuurlijke procedures kunnen 
worden bekort. Een aantal historisch gegroeide instellingen 
heeft geen duidelijke functie meer en zou kunnen worden af-
geschaft of gecombineerd. Vereenvoudiging maakt het voor de 
burger transparanter en het bestuur slagvaardiger. Het aantal 
instellingen is soms onnodig groot. Veel taken kunnen overzich-
telijk gecombineerd worden. 
 Politiek-bestuurlijke drukte kan ook verminderd worden 
door de positie van volksvertegenwoordigers te versterken, hun 
kwaliteit te verhogen en hun aantal te verlagen. Als voorbeeld 
kan naar de Nederlandse situatie worden gekeken. Er zijn thans 
op nationaal niveau 225 volksvertegenwoordigers, en zeer velen 
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in de provincies, gemeenten en waterschappen. De kiezer kent 
slechts enkelen, maar moet wel in principe zijn vertrouwen stel-
len in veel meer volksvertegenwoordigers dan hij kan volgen en 
zijn voorkeur uitspreken door op enkelen te stemmen. Beperking 
tot minder maar beter geselecteerde volksvertegenwoordigers 
zou overzichtelijker zijn. 
 Elke volksvertegenwoordiger zou een deskundige staf dienen 
te hebben om zich over alle hoofdvragen van beleidscontrole en 
wet- en regelgeving een grondig en onafhankelijk oordeel te kun-
nen vormen. Dat kan het parlementaire karakter zeer versterken. 
De gekozenen worden dan sterker op hun éígen oordeel en han-
delen afgerekend. Fractieleden zijn dan geen vaste meestemmers 
met hun voorzitter of hun fractiespecialist meer. Dit zou het 
gewicht, het gezag, de verantwoordelijkheden en de herkenbaar-
heid van volksvertegenwoordigers vergroten. 
 Gelijkgestemde volksvertegenwoordigers kunnen kiesgroe-
pen of fracties blijven vormen om op belangrijk geachte punten 
samen op te trekken. Fracties en partijen kunnen niet worden 
gemist als politieke samenwerkingsverbanden die de keuzes voor 
de kiezers overzichtelijk helpen maken en geschikte personen se-
lecteren en trainen. 22

Volksvertegenwoordigingen en regeringen zijn van nature voor-
al met vandaag en morgen bezig. Dat is logisch; zij richten zich 
op de volgende verkiezingen. Wat vaak ontbreekt is een langeter-
mijnperspectief waarin de lusten en de lasten van burgers jegens 
de overheid geleidelijk anders moeten worden verdeeld, omdat 
de tijden vooral door technologie, vergrijzing, internationale 
concurrentie, milieuvervuiling, klimaatcrisis en cultuurveran-
dering wijzigen.
 Langetermijnbeleid heeft veel behoefte aan professionele ad-
visering. Daarom zou, naast versterking van een kleiner, maar 
sterker parlement, het stelsel van adviesraden kunnen worden 



249

versterkt. Daar behoren onafhankelijke topdeskundigen in te 
worden benoemd. Zij dienen gevraagd én ongevraagd adviezen 
te geven, op verzoek van kabinet óf volksvertegenwoordiging.
 Adviesraden kunnen worden verbeterd: ministeries vragen nu 
soms advies om de raden bezig te houden, besluiten uit te stellen 
of van dringende, gevoelige onderwerpen weg te houden. Daar-
om zou meer ruimte voor ongevraagd advies, dat de deskundigen 
zelf nodig achten, wenselijk zijn. De gewoonte om ‘evenwichtige’ 
vertegenwoordiging van politieke bloedgroepen in adviesraden 
te bewerkstelligen dient snel verlaten te worden. Dat is een ver-
menging van de parlementaire taak met de expertisevereisten. 
 Het gaat dus in het hier bepleite duale of tweepijlerbestel om 
betere samenhang van enerzijds een effectievere volksvertegen-
woordiging voor democratische controle op de regering en al 
haar beleidskeuzes, wetgeving en legitimiteit, plus anderzijds 
een zuiver expertisenetwerk van adviesraden, zodat de politiek-
verantwoordelijken beter de gevolgen op termijn van hun keuzes 
kunnen overzien. 
 
elektronische media
Democratie heeft op lange termijn de wind in de rug door de 
kracht van elektronische media die burgers veel meer informatie 
bieden dan in het verleden. De media vergroten de toegang tot 
informatie voor burgers, wat noodzakelijk is om bestuurders en 
politici goed te controleren en hun verantwoording te laten af-
leggen. Open informatie helpt machtsmisbruik en corruptie te 
bestrijden. 23 Begrijpelijke informatie is belangrijk voor mensen 
om te kunnen participeren als kiezer of gekozene in het bestuur. 
Wetten over open informatievoorziening maken beleid inzake 
gezondheid, onderwijs, huisvesting en infrastructuur inzichte-
lijk en maken het makkelijker om voor gemarginaliseerde groe-
pen op te komen. 24 Maar er is ook een schaduwzijde: desinfor-
matie, informatie-overbelasting en verwarring.
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De opkomst van informatie- en communicatietechnologie 
(ict) zet autoritaire leiders onder druk. Via het internet krijgen 
inwoners van onvrije landen steeds meer mogelijkheden om te 
zien hoe het er in andere, vrije landen aan toegaat. Zij worden ge-
prikkeld om in hun eigen land ook naar democratische verande-
ringen te streven. Door het internet kunnen mensen informatie 
en visies van buiten vernemen en informatie uit het eigen land 
naar de rest van de wereld zenden. Er is een sterk verband tussen 
vrijheid van meningsuiting en maatschappelijke ontwikkeling. 25 
Mediavrijheid helpt bevolkingen van ontwikkelingslanden zelf 
vooruitgang teweeg te brengen door hun rechten op te eisen. 26 
 Autoritaire staten beperken de vrijheid van meningsuiting door 
alleen staatsmedia toe te staan en kritische mensen te vervolgen. 27 
Door manipulatie en intimidatie wordt volgzaamheid afgedwon-
gen om de machtselite en haar privileges voort te zetten.
 De relevantie van vrijheid van meningsuiting op het internet 
voor de democratisering bleek al duidelijk in de ‘Twitter-revolu-
tie’ in Iran in 2009. Als reactie op de gemanipuleerde verkiezin-
gen die president Ahmadinejad een overwinning hadden bezorgd 
waren er felle demonstraties van Iraniërs die de verkiezingen niet 
als vrij en eerlijk beschouwden. Buitenlandse journalisten kon-
den hier geen verslag van doen omdat zij het land uit waren ge-
zet, en ook nieuwswebsites werden geblokkeerd door de Iraanse 
regering. Demonstranten waren echter wel in staat om elkaar via 
Twitter op te roepen om te protesteren en elkaar op de hoogte te 
houden, en deden zo live verslag voor de hele wereld. 28 Daarnaast 
plaatsten Iraniërs op YouTube korte video-opnames van de ma-
nier waarop het regime de opstand met geweld onderdrukte. Dit 
leidde tot internationale reacties die de onrechtmatige verkiezin-
gen en het gewelddadige regeringsoptreden veroordeelden. Het 
lukte de regering van Iran op cruciale momenten niet om de vrije 
meningsuiting op internet te onderdrukken. De regering slaagde 
er evenwel in na korte tijd het mobiele netwerk plat te leggen, 
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en geleidelijk links naar foto’s en video’s op het internet te blok-
keren. Twitter.com is inmiddels ook geblokkeerd in Iran, maar 
blijft toegankelijk via proxyservers. 29

 Onderzoek heeft aangetoond dat autoritaire staten, maar ook 
democratieën steeds meer geneigd zijn om het internet op ontel-
bare manieren te monitoren, filteren, blokkeren, censureren en 
controleren. 30 Begin 2010 werd het internetverkeer van een half 
miljard mensen gefilterd door meer dan veertig regeringen, in 
verschillende mate. China, Iran en Tunesië schenden internet-
vrijheid het meest. 31

 
gevaren van elektronische media
Ontzettend veel gegevens van internetgebruikers worden vast-
gelegd door overheden en bedrijven, veel meer dan nodig is voor 
wetshandhaving. Dit roept vragen op over privacy en misbruik. Er 
is steeds meer wetgeving, toezicht en wetsuitvoering om de vrijheid 
van meningsuiting op het internet te beperken. Dit is nodig om in-
ternetcriminaliteit te beperken, maar de praktijk gaat veel verder.
 In 2009 werden voor het eerst wereldwijd meer mensen gear-
resteerd voor uitingen op het internet dan voor offline uitingen. 32 
Er is dus nieuw beleid nodig voor bescherming van internetvrij-
heid. Dit zal steeds belangrijker worden. De Raad van Europa 
heeft hiervoor aanbevelingen gedaan. 33

 Democratische landen moeten het goede voorbeeld geven. 
Filteren, censureren en controleren uit andere motieven dan 
misdaadbestrijding en zonder democratisch tot stand gekomen 
wettelijke bevoegdheden leidt ertoe dat repressieve regimes ook 
gebruik kunnen maken van deze technologie en hier minder 
overtuigend op kunnen worden aangesproken. 
 Elektronische media mogen een positieve ontwikkeling zijn, 
maar staan ook aan gevaren bloot (zoals hackers en cyberwar), 
en veroorzaken mogelijke nieuwe problemen, zoals manipulatie, 
desinformatie en overbelasting van burgers.
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 Het internetgebruik over de hele wereld blijft groeien: steeds 
meer mensen hebben toegang tot internet. 34 Daarnaast zijn wij 
in ons dagelijks leven steeds meer afhankelijk van systemen en 
netwerken via het internet. Toenemende complexiteit brengt 
met zich mee dat er steeds meer zwakheden in de netwerken 
zitten. Omdat er steeds meer mensen zijn die internet gebrui-
ken, zijn er ook steeds meer potentiële hackers. Het gevaar voor 
cyberattacks en cyberwar groeit en de kwetsbaarheid ook. 35 

Kranten en nieuwszenders hebben sinds kort volop aandacht 
voor cyberaanvallen en een mogelijke cyberwar. Dat risico is mis-
schien nog groter dan thans wordt beseft. Cyberattacks worden 
vaak niet openbaar gemaakt: staten en organisaties trachten te 
verhullen dat hun netwerk een aanval niet kon weerstaan, want 
bewezen kwetsbaarheid kan nieuwe aanvallen uitlokken.

Bij netwars gaat het om een online gevecht tussen verschil-
lende staten, culturen of opinies. De cyberattacks in netwars 
worden uitgevoerd om bepaalde boodschappen uit de media te 
houden en andere boodschappen juist wel uit te zenden. Cyber-
war is erop gericht communicatie- en informatiesystemen van 
een staat zeer ernstig te verstoren of te vernietigen. 36 
 Externe aanvallen komen van hackers via andere computers; in-
terne aanvallen komen vanuit corrupte hardware binnen het sys-
teem. 37 De aanvaller heeft deze van tevoren geplaatst. Bij externe 
aanvallen is het lastig om de dader te vinden. Het hacken gebeurt 
op afstand en het is moeilijk om te achterhalen waar dat vandaan 
kwam. Aanvallers kunnen onder een valse vlag opereren.
 Cyberattacks kunnen alles raken wat tot de cyberspace be-
hoort: computersystemen en netwerken. Computers kunnen 
fouten maken, vooral vanwege het risico van menselijke fouten en 
het onvermogen van de computer om hierop steeds goed te reage-
ren. Fouten zijn aannemelijker naarmate een systeem complexer 
wordt. Wie het meeste van computers en het internet afhankelijk 
is, is ook het meest kwetsbaar. 38 Essentiële voorzieningen in de 
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maatschappij zoals energie, water en betalingen zijn sterk gecom-
puteriseerd. Een grote verstoring werkt verlammend.
 Vijandelijke staten, groepen en criminelen kunnen hun aan-
vallen in cyberspace uitvoeren. 39 Hoe kan een maatschappij net-
werken verdedigen tegen cyberattacks? Dit vraagt technische 
maatregelen, maar ook deze zullen kwetsbaarheden hebben waar 
cyberattackers gebruik van zullen maken. Er wordt daarom ge-
zocht naar een strategie van afschrikking. Maar wie is de aanval-
ler? Wie moeten dan sancties opgelegd worden? Dit is lastig te 
bepalen vanwege de anonimiteit die het internet zijn gebruikers 
biedt. Het wordt in twijfel getrokken of een cyber-tegenaanval 
wel echt een afschrikkend effect heeft. 40 
 Cyberwar is nog een tamelijk onbekend fenomeen. Niemand 
durft te zeggen wat de consequenties van een cyberwar en cy-
berattacks precies zijn. Het is wel duidelijk dat, in tegenstelling 
tot conventionele oorlogen, het niet mogelijk is om een tegen-
stander geheel te ontwapenen. Het wapen, de computer, is na-
melijk te goedkoop en te wijdverspreid om uit de handen van 
tegenstanders te houden. Cyberattacks vinden met regelmaat 
plaats. 41 De consequenties van een echte cyberwar zijn onbe-
kend, omdat we tot nu toe nog geen openlijke elektronische 
oorlog hebben meegemaakt. 
 Cyberattacks zijn massa-ontwrichtingswapens (weapons of 
mass disruption) 42 in plaats van massavernietigingswapens. Deze 
ontwrichting of verstoring heeft tot gevolg dat systemen niet 
of niet goed meer werken. Dit kan grote economische gevol-
gen hebben en kan ook slachtoffers maken, bijvoorbeeld als in 
de winter de energielevering uitvalt. Ook nucleaire wapens en 
raketinstallaties worden vaak bediend via een netwerk. Theo-
retisch zou een hacker dus in dit systeem binnen kunnen drin-
gen om zichzelf controle te verschaffen over dergelijke wapens. 
Cyberwars kunnen dus gevolgen hebben voor de internationale 
samenleving en vrede en veiligheid. 
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 In september 2010 vond een aanval plaats met het virus Stux-
net op meer dan 600 000 computers in Iran. De aanval was waar-
schijnlijk gericht tegen het nucleaire programma van Iran. Een 
grote groep experts zou dit technisch zeer geavanceerde virus 
hebben ontworpen in opdracht van een regering. Als verdach-
ten werden de Verenigde Staten en Israël genoemd. De malware 
drong door tot in de industriële aanstuurmodules en manipu-
leerde daar het toerental van de uraniumcentrifuges, waardoor 
het atoomprogramma van Iran werd tegengewerkt. Majid Shah-
riari, een van de belangrijkste Iraanse nucleaire wetenschappers 
die werkten aan het onschadelijk maken van Stuxnet, werd ver-
volgens op 29 november 2010 vermoord door een plakbom op 
zijn auto. Een en ander lijkt dus op een voorbeeld van moderne 
oorlogvoering.
 Het is moeilijk om een waterdichte verdediging op te bou-
wen. Net als bij terrorisme loopt internet- en netwerkbeveiliging 
eigenlijk altijd achter de feiten aan. Hackers (en terroristen) vin-
den steeds weer nieuwe manieren om aan te vallen en pas wan-
neer dit gebeurd is en men weet wat de aanval inhoudt, kan men 
zich beter tegen de vorige aanval verdedigen. Maar de nieuwe zal 
weer anders zijn.
 De internetrevolutie brengt ook andere risico’s mee. De hoe-
veelheid informatie groeit zo hard dat burgers erdoor overwel-
digd kunnen worden. Geverifieerde en professioneel geredi-
geerde informatie wordt overspoeld door informatie van slechte 
kwaliteit die op amateuristische wijze is verzameld en waarvan 
de waarheid vaak niet bewezen kan worden. Aan de informa-
tielawine wordt ook veel desinformatie toegevoegd door perso-
nen en instellingen die de meningsvorming willen afleiden en 
vervormen of in een valse richting sturen. Onder de lichtbakens 
van vrije informatie bevinden zich ook dwaallichten die ernstige 
schade kunnen veroorzaken. Een voorbeeld is de lawine van on-
professionele medische informatie op het internet, die patiënten 
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behoorlijk op het verkeerde been kan zetten en aanzet tot het ko-
pen van onbetrouwbare farmaceutische producten of weigering 
van noodzakelijke vaccinaties.
 De professionele journalistiek wordt bedreigd door de grote 
bezuinigingen die mediabedrijven aanbrengen op hun kwali-
teitsjournalisten. Oplages en inkomsten dalen door de ‘gratis’ 
media die betaald worden uit advertentie-inkomsten. Ook de 
gratis media gebruiken het beroepsmatig verworven nieuws van 
onafhankelijke en professionele onderzoeksjournalisten. Profes-
sionals zijn een krimpende groep in de media; hun aandeel in 
de totale nieuwsstroom slinkt door de wervelwind van infotain-
ment en irrelevante, niet-geverifieerde nieuwtjes.
 Zoals eerder betoogd, is er behoefte aan een kwaliteitswaar-
merk voor informatie die essentieel is voor burgers om het staats-
bestel en politici democratisch te kunnen houden. Kwaliteits-
waarmerken zijn normaal geworden voor diverse producten als 
machines, elektrische apparaten en milieuvriendelijke produc-
ten. Waarom niet ook voor bepaalde soorten essentiële infor-
matie? Een democratisch bestel is alleen bestendig als burgers 
geverifieerde informatie op een overzichtelijke, relevante wijze 
tot hun beschikking krijgen. Per taalgebied zouden er dus po-
litiek onafhankelijke, particuliere kwaliteitskeurmerken voor 
elektronische informatie kunnen worden opgericht.
 
conclusie
Democratisch bestuur kan worden versterkt en verbreid. Hoe-
wel schijndemocratie in opkomst is, zullen de verlangens naar 
zelfbeschikking en naar vrijheid van vrees, vrijheid van honger 
en vrijheid van levensovertuiging op den duur toch de doorslag 
geven. Gevestigde democratieën in rijke landen kunnen worden 
verbeterd door de vrijheid van elektronische informatie, al doe-
men ook risico’s van desinformatie op. 
 De kwaliteit van het langetermijnbeleid kan worden ver-
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hoogd door onafhankelijke deskundigenraden. Het vrije woord 
en waarheidzoekende wetenschap zijn sterke wapens tegen de 
dreigingen die in de vorige hoofdstukken aan de orde kwamen.
 Een andere, boeiende vraag is of democratieën van verschil-
lende continenten, rijke en arme, niet de handen ineen moeten 
slaan om vaker gezamenlijk op te trekken en mensenrechten te 
bevorderen. Armere landen als India en Indonesië komen de 
democratische wereld versterken. Hier gaan we in het volgende 
hoofdstuk op in.
 



11. 
zwakke 
internationale 
organisaties
 

om de beschaving te laten overleven, moet de wetenschap van menselijke be-

trekkingen verder worden ontwikkeld – het vermogen van alle volken vreed-

zaam samen te leven.

Franklin D. Roosevelt (1882-1945)  1
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Indien een intelligent buitenaards wezen de aarde zou be-
zoeken en het bestuur zou proberen te beschrijven, zou hij 

waarschijnlijk verbijsterd zijn door de chaos. De mensenwereld 
zit vreemd in elkaar. Hoewel mensen allemaal vergelijkbare ba-
sisbehoeften hebben en door moderne communicatie met el-
kaar verbonden zijn, bestaan er geen mondiale instellingen die 
de mensheid van voedsel, drinkwater, veiligheid, medische zorg 
en andere behoeften voorzien. Het recht op die voorzieningen 
is plechtig in internationale verdragen bekrachtigd, maar wordt 
door de meerderheid van alle staten niet nagekomen. Er is geen 
mondiaal bestuur dat regeringen aan hun beloften houdt en voor 
het algemeen belang van de mensheid opkomt.
 Na het bouwen van de Toren van Babel zijn de mensen door 
vreemde talen van elkaar gescheiden, omdat ze in vereniging te 
hoogmoedig werden en hun schepper naar de kroon staken, zo 
vertelt het Oude Testament. Het verhaal past in die lang vervlogen 
tijd, maar de verdeeldheid in moderne staten en het gebrek aan één 



259

democratische structuur in de onderling afhankelijke wereld van 
de 21e eeuw brengen de mensheid en de schepping ernstig in de 
problemen. De wereldbevolking is nu over een kleine tweehonderd 
staten verdeeld. Slechts een zesde van alle landen heeft een hoge 
levensstandaard en is bestuurlijk redelijk op orde, in de zin dat de 
meeste mensenrechten worden nageleefd. 2
 Na het midden van de 19e eeuw zijn de eerste internationale 
organisaties ontstaan om in gemeenschappelijke behoeften te 
voorzien, zoals het Rode Kruis, of voor het post- en telegraaf-
verkeer. Pas negentig jaar geleden ontstond de Volkenbond om 
oorlog te voorkomen. Die faalde totaal en werd na de Tweede 
Wereldoorlog opgevolgd door de Verenigde Naties, die ook van 
hun kerntaak – handhaving van de vrede – geen succes hebben 
weten te maken, omdat de macht bij afzonderlijke grote mo-
gendheden ligt. De verst gevorderde organisatie is de Europese 
Unie, die de meeste landen in Europa tot samenwerking heeft 
gebracht. Er zijn nog vele andere internationale organisaties. In 
het licht van wat zij behoren te doen, zijn ze allemaal zwak en 
kunnen simpelweg hun taken niet aan.
 De Verenigde Naties heeft tot taak oorlogen te voorkomen, 
vrede te handhaven, en maatschappelijke ontwikkeling te be-
vorderen. Het hoofdorgaan, de Veiligheidsraad, kan door elk 
van de vijf vetolanden (de Verenigde Staten, Rusland, China, 
Groot-Brittannië en Frankrijk) worden lamgelegd. De Raad is 
vaak traag en halfslachtig in zijn besluiten. Hij weerspiegelt de 
machtsverhoudingen van 1945 en niet die van 2011. India, Bra-
zilië, Japan en andere grote landen staan er meestal buiten. De 
bereidheid van de lidstaten om oorlogen te beëindigen en effec-
tieve vredesoperaties mogelijk te maken is gering, ook al zijn er 
steeds meer vredesoperaties. Door het veto kan de Raad nooit 
krachtig optreden als er een meningsverschil tussen de grote Vijf 
is. De Algemene Vergadering in de Verenigde Naties, waar alle 
landen in zitten, kan geen bindende besluiten nemen en alleen 
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met twee derde meerderheid aanbevelingen doen. Deze worden 
vaak niet uitgevoerd.
 De Verenigde Naties hebben een groot aantal speciale organisa-
ties, die vergelijkbare terreinen bestrijken als nationale ministeries, 
zoals voor voedsel (de fao), gezondheid (de who) en onderwijs 
(unesco). Instellingen voor het geldstelsel (imf) en langetermijn-
kapitaal voor ontwikkeling van arme landen (Wereldbank) staan 
in de praktijk tamelijk los van de Verenigde Naties. De meeste 
Verenigde Naties-instellingen lijden aan geldgebrek, ondoelmatig 
bestuur, diepe meningsverschillen tussen de lidstaten en te weinig 
bevoegdheden om slagvaardig op te treden.
 De meeste internationale organisaties van staten zijn niet de-
mocratisch. Zij weerspiegelen niet de mening van een wereldelec-
toraat, maar de mening van de meerderheid van regeringen van 
invloedrijke lidstaten. Veel regeringen zijn zelf geen democratie-
en, maar onderdrukkende regimes. Aan de rechten van de mens 
wordt veel lippendienst bewezen, maar er wordt zelden doeltref-
fend opgetreden. Het is moeilijk deze organisaties te hervormen, 
omdat regeringen niet willen dat hun rol en macht wordt inge-
perkt. Zij kunnen noodzakelijke veranderingen van de verdragen 
waar deze organisaties op zijn gebaseerd eindeloos blokkeren.
 Omdat de officiële internationale organisaties vastzitten aan 
wat de regeringen niet willen, groeit de laatste tijd gelukkig een 
groot netwerk van niet-officiële, particuliere organisaties, de 
ingo’s (internationale non-gouvernementele organisaties). Veel 
burgers en maatschappelijke instellingen willen zelf wereldpro-
blemen aanpakken en niet meer op de Verenigde Naties, de groten 
der aarde en hun regeringen wachten. Een voorbeeld is Oxfam In-
ternational, dat in 86 landen tracht de positie van de zwaksten en 
armsten te versterken. Het Rode Kruis verleent noodhulp. Am-
nesty International komt op tegen schending van mensenrechten. 
Op www.sen-foundation.org vindt u een overzicht van de meeste 
goededoelenorganisaties waar ieder zich voor kan inzetten.
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 Er zijn ook een aantal regionale organisaties en groepen lid-
staten die belangrijke taken vervullen die de Verenigde Naties 
nog niet goed kan waarmaken. In de navo werken Noord-Ame-
rika en een groot deel van Europa samen voor één veiligheidsbe-
leid. Het lijkt een sterke club omdat het vooral om defensie gaat. 
Maar besluiten moeten met consensus worden genomen. Wie 
dwarsligt kan veel tegenhouden. Ieder land is vrij zelf te bepalen 
wat het bijdraagt. De navo was een groot succes in de Koude 
Oorlog (1949-1989) omdat het bondgenootschap de toenma-
lige Sovjet-Unie tegenwicht bood en West-Europa beschermde. 
Sindsdien werkt de navo vooral in vredesoperaties buiten het 
eigen verdragsgebied. De missies in Bosnië en Kosovo zijn vrij-
wel afgerond, maar Afghanistan niet. Het ledental is uitgebreid 
van 16 naar 28, maar daarmee zijn ook de interne verschillen ge-
groeid. Vooral de Verenigde Staten en Groot-Brittannië menen 
dat niet-democratische staten kunnen worden gemoderniseerd 
met militaire middelen, zoals Irak en Afghanistan. Andere leden 
twijfelen daaraan en zijn niet bereid er grote offers voor te bren-
gen. Het gevolg is onenigheid die door perscommuniqués wordt 
toegedekt.
 

dag hammarskjöld (zweden)
De Zweedse diplomaat Dag Hammarskjöld was een stille pro-
fessional die als ambassadeur van zijn land bij de Verenigde Na-
ties opviel door zijn toewijding en deskundigheid. Toen de grote 
mogendheden het in 1953 niet eens konden worden over een 
nieuwe secretaris-generaal, meenden zij weinig last van hem te 
zullen hebben omdat hij door de grote spanningen in de Koude 
Oorlog tussen Oost en West toch niets zonder hun toestemming 
zou kunnen doen. Een voorzichtige grijze muis uit een neutraal 
land leek een slimme benoeming. 3 
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Maar Dag Hammarskjöld bleek 
er een van de soort stille wate-
reren, diepe gronden, een ken-
ner van de christelijke mystiek, 
de Indiase en andere Oosterse 
filosofen. Hij nam zijn verant-
woordelijkheden zeer ernstig en 
had een onuitputtelijke energie. 
Gesteund door de neutrale lan-
den uit het zuiden en sommige 
westerse democratieën ontwik-
kelde hij de ‘stille diplomatie’, 

om spanningen zonder veel publiciteit door onderhandeling achter 
de schermen op te lossen. Hij kreeg Amerikaanse krijgsgevangenen 
vrij uit Noord-Korea en ontwierp vredesmissies door blauwhel-
men in te zetten als tussenoplossing in het conflict tussen Israël en 
Egypte. 4 Hij bemiddelde in de Suez-crisis van 1956 en in vele andere 
conflicthaarden.

Toen Belgisch Congo tot burgeroorlog verviel nadat België zich 
in 1960 plots van het bestuur van de Congo terugtrok, ontwierp 
hij een grote vredesmissie om het geweld te bedwingen en voor 
tijdelijk bestuur namens de internationale gemeenschap te zor-
gen. 

In 1961 kwam hij om bij een vliegtuigongeluk in Afrika. 5 Zijn 
geschriften zijn nog steeds een inspiratie voor mondiaal ingestelde 
mensen over de hele wereld. In zijn appartement in New York 
werd een manuscript met vooral spirituele gedichten gevonden 
dat werd uitgegeven in 1963 onder de naam Vägmärken, en in Ne-
derland onder de titel Merkstenen. 6 Het beleefde vele vertalingen 
en herdrukken. 7

 
 

Foto: un/dpi 
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verenigde naties
Er zijn veel mogelijkheden om de Verenigde Naties te verbeteren. 
De Veiligheidsraad kan worden uitgebreid met India en Brazi-
lië. Zij zouden tevreden dienen te zijn met een permanente zetel 
zonder veto, want twee veto’s extra is te veel. Frankrijk en Groot-
Brittannië zouden hun veto moeten opgeven voor één Europese 
Unie-stoel, maar dat zullen ze voorlopig weigeren. Misschien 
biedt de toekomstige groei van de Europese Unie daar toch nog 
eens een kans op. Eén Europese Unie-stoel zou de Europese Unie 
tot één beleid prikkelen en haar rol in de wereld zeer versterken.

De Veiligheidsraad is vaak te laat met besluiten om oorlog en 
burgeroorlog te stoppen. Het zou goed zijn als een adviesorgaan 
van onafhankelijke waarnemers de Raad op broeiende conflicten 
zou attenderen door openbare rapporten die de wereldpers halen. 
Dan worden de Verenigde Naties minder vaak verrast en kunnen 
diplomaten niet zo lang ontkennen dat ernstige conflicten op 
uitbarsten staan. De Verenigde Naties hebben nu geen systeem 
voor early warning en treden mede daarom zelden proactief op. 
Zo vloeit er veel meer bloed dan strikt noodzakelijk is.
 Het stelsel van Verenigde Naties-instellingen kan ook veel 
doeltreffender worden gemaakt door beter personeelsbeleid, 
sterkere financiële controle en onderlinge werkverdeling. Er 
worden veel niet-professionele politieke en carrièrebenoemin-
gen gedaan, prestigeprojecten gefinancierd en ondoelmatige uit-
gaven gedaan. Een doelmatige Verenigde Naties zou veel meer 
voor de wereld kunnen betekenen.
 De Veiligheidsraad buigt zich niet over de grootste bedreiging 
van de veiligheid: klimaatverandering, die vooral tropische en sub-
tropische landen zwaar zal treffen en het bestaan van honderden 
miljoenen mensen waarschijnlijk steeds ernstiger zal bedreigen.
 De Verenigde Naties hebben te veel leden om effectieve on-
derhandelingen te voeren. De mislukking van de massale kli-
maattop in Kopenhagen in 2009 sprak boekdelen. Een aantal 
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staten en organisaties met bijzondere milieuverantwoordelijk-
heden moet dus het voortouw nemen. Als de Europese Unie, 
de Verenigde Staten, China, India, Brazilië, Indonesië en enkele 
andere volkrijke staten een Milieuveiligheidsraad oprichten, 
kunnen zij overzichtelijker onderhandelen en wereldwijde ver-
dragen voorbereiden. Ook de unep, het Verenigde Naties-mili-
euprogramma, de instellingen van het Kyoto-Protocol en andere 
instellingen dienen erin vertegenwoordigd te zijn, evenals we-
reldwijde ngo’s als Oxfam International en Greenpeace, die dan 
een adviserende stem horen te krijgen. Idealiter dienen de grote 
leden geen veto te hebben, maar worden besluiten genomen met 
gewogen stemmen, die de bevolkingsomvang weerspiegelen. De 
grondgedachte kan zijn dat ieder mens bij de geboorte gelijke 
rechten zou moeten ontvangen op natuurlijke hulpbronnen, 
schone lucht en water – natuurrecht in letterlijke zin.
 De grote economische organisaties in de wereld, vooral het 
Internationaal Monetair Fonds (imf) en de Wereldbankgroep, 
weerspiegelen nog niet de grote economische macht van Azië. 
Het zou goed zijn hen te moderniseren en topeconomen uit In-
dia, China en andere Aziatische landen een grotere rol te geven. 
Deze landen moeten gelegenheid krijgen meer verantwoorde-
lijkheid te nemen voor het wel en wee van de wereldeconomie. 
Dat kan stabiliserend werken. 
 
de europese unie
De Europese Unie is een prachtige uitvinding. Zevenentwintig 
landen zijn een vrijwillig verband aangegaan voor één markt, 
met stap voor stap integratie of harmonisatie van diverse beleids-
sectoren. De oude vijandschappen tussen Frankrijk, Duitsland 
en Groot-Brittannië zijn erdoor beëindigd. De Europese Unie 
is een unieke organisatie die veel besluiten met meerderheid 
kan nemen en de schokken van het wereldgebeuren vaak weet 
te dempen. De eu heeft een parlement dat steeds sterker wordt. 
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Het is dan ook verbazend hoe negatief er wordt gedacht over de 
grootste vernieuwing van de Europese politiek ooit. De Euro-
pese Unie is nog geen federatie en speelt vanwege onderlinge ver-
deeldheid, negatieve beeldvorming in de lidstaten en beperkte 
leiding nog niet een sterke rol op het wereldtoneel. 
 Een sterke Europese Unie zou in vredes- en milieuvragen een 
leidende positie kunnen innemen. Daarvoor is vooral nodig 
dat de voorzitter van de Raad meer bevoegdheden krijgt en als 
gesprekspartner van de leiders van de Verenigde Staten, China, 
India en Rusland wordt gezien. De Europese Unie zou verder 
moeten groeien, het voortouw nemen in mondiaal milieubeleid, 
Europese vredesopbouwmissies en effectieve Europese ontwik-
kelingssamenwerking. Het Europees Parlement manifesteert 
zich geleidelijk sterker en zal druk in die richting uitoefenen. 
Opbouwende druk gaat ook uit van het Europese Hof, dat door 
rechtspraak die de Uniebesluiten toepast, de landen stap voor 
stap steeds verder samenbindt.
 
de navo
De navo is een intergouvernementeel bondgenootschap met 
een internationale militaire en civiele organisatie. Van een goed 
bondgenootschap wordt vereist dat alle leden elkaar helpen hun 
veiligheid tegen externe bedreigingen te handhaven. Daaruit 
volgt dat leden elkaar zonder reserves helpen verdedigen. Als 
verdedigingsafspraken onhelder zijn kan dat mogelijke tegen-
standers openingen bieden om verdeeldheid te zaaien en de be-
tekenis van garanties te verzwakken. 
 Landen die lid willen worden moeten aan drie eisen voldoen: 
zij dienen democratisch te zijn, zij dienen verdedigbaar te zijn 
en zij horen ook aan de verdedigbaarheid van andere leden bij te 
dragen. Als een land door toe te treden de veiligheidsproblemen 
van de andere landen vergroot in plaats van verkleint, is het geen 
geschikt lid.
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 Behalve deze kerneisen zijn er andere vereisten die uit de 
aard van het bondgenootschap voortvloeien. De navo tracht 
een bondgenootschap van democratische rechtsstaten te zijn en 
vooral Europa en Noord-Amerika te beveiligen. Staten die willen 
toetreden dienen dus aan een minimum van rechtsstatelijkheid te 
voldoen, dat wil zeggen de internationale verdragen inzake rech-
ten van de mens te respecteren. Dat niet alle leden dit in gelijke 
mate en voorbeeldig doen is geen goede reden om nu nog meer 
leden toe te laten die er duidelijk (nog) niet aan voldoen.
 Voorts ligt het voor de hand aanvragen voor lidmaatschap van 
Europese landen voorrang te geven boven niet-Europese landen, 
ook al worden geografische afstanden minder belangrijk door 
moderne communicatie. Het verdrag van de navo stelt dat de 
organisatie voor de veiligheid van Europa en Noord-Amerika be-
staat. Waar ligt de grens van Europa?
 De navo heeft een snelle uitbreiding ondergaan sinds 1990. Zij 
telt thans 28 leden. Op de wachtlijst staan op moment van schrij-
ven Macedonië, Georgië en Oekraïne. De voormalige Joegoslavi-
sche Republiek Macedonië voldoet aan de eisen, maar wacht op 
instemming van Griekenland wegens het geschil met dat land over 
de naam Macedonië, dat ook een gebied van Griekenland is.
 Georgië en Oekraïne voldoen nog niet aan de vereisten. Be-
halve vraagtekens over rechtsstatelijkheid, bestaat ook het risico 
dat Rusland beide opzettelijk destabiliseert om toetreding tot de 
navo te bemoeilijken. Georgië kampt met twee regionale afschei-
dingen en een Russische troepenmacht. Oekraïne is politiek zeer 
verdeeld in een pro-Russische stroming en een pro-westerse, en is 
sterk afhankelijk van Russische gas- en olielevering.
 Bevordering van hun navo-lidmaatschap kan ertoe leiden dat 
beide landen juist verder destabiliseren door Russische inmenging. 
Hun interne en externe veiligheid wordt beter gediend door een 
neutrale positie. Zij kunnen veel hulp vanuit de Europese Unie en 
Noord-Amerika gebruiken om binnenlands stabieler te worden.
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 Toegegeven, er zijn eerder leden toegelaten die kwetsbaar zijn 
voor Russische inmenging, die weinig aan de veiligheid van de 
leden toevoegen en zelf moeilijk verdedigbaar zijn, zoals de Balti-
sche staten. Het verder oprekken van criteria is echter geen reden 
om belangrijke voorwaarden niet meer te handhaven, want dan 
verzwakt het bondgenootschap steeds verder.
 Als stabiele Europese rechtsstaten als Finland, Zweden, Ierland 
en Oostenrijk lid zouden willen worden, kunnen die zonder aar-
zelen worden verwelkomd.
 In de Verenigde Staten is wel bepleit buiten-Europese landen 
als Japan, Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland tot de navo 
toe te laten. Dan wordt de organisatie omgebouwd tot een veilig-
heidsorgaan van ‘westerse’ en rijkere landen voor de hele wereld. 
Dan zou de navo een bondgenootschap van drie regio’s (Noord-
Amerika, Europa en een deel van Oost-Azië) worden, dat ook de 
veiligheidsvragen in het Verre Oosten zou dienen aan te pakken. 
De vraag is of die veiligheidsvragen niet te veel afwijken van de 
Europese en Noord-Amerikaanse. Door te veel taken op zich te 
nemen en steeds meer landen op te nemen, zal het steeds moeilij-
ker worden tot overeenstemming te geraken.
 Er leven nog verdergaande gedachten om de navo om te vor-
men tot een mondiaal bondgenootschap dat de meeste democra-
tieën zou verenigen. Maar dan zou toetreding van India en andere 
niet-Europese en niet-oeso-democratieën ook overwogen moeten 
worden. Daarmee zou de navo meer een organisatie van democrati-
sche staten dan een veiligheidsalliantie worden. Het lijkt beter zo’n 
nieuwe organisatie niet als bondgenootschap te beginnen, maar te 
starten vanuit de waarden van democratie en rechten van de mens.
 
een organisatie van democratische staten?
Het oprichten van een internationale organisatie van democra-
tische staten zou ertoe kunnen leiden dat er betere beslissingen 
en maatregelen worden genomen over belangrijke internationale 
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zaken zoals honger, geweld, water, armoede, veiligheid, migratie, 
bevolkingsgroei en klimaatverandering. Bestaande internatio-
nale organisaties zoals de Verenigde Naties hebben last van grote 
onderlinge verdeeldheid. Dit zal wellicht minder vaak voorko-
men onder lidstaten die gelijke waarden in de praktijk brengen, 
zoals democratie en rechten van de mens.
 Er zijn interessante argumenten voor de vorming van een po-
litieke organisatie als een Gemeenschap van Democratische Sta-
ten van diverse regio’s in de wereld. Die zou binnen de Verenigde 
Naties een stimulerende rol kunnen spelen. 8
 Democratie is een belangrijke verbindende factor omdat dit 
één van de basiskenmerken is van een staat die eigenlijk belang-
rijker is dan rijkdom of geografie. Maar is het kenmerk van de-
mocratie wel sterk genoeg om tot overeenstemming en samen-
werking te komen? Deze staten zullen op andere belangrijke 
gebieden van elkaar verschillen en zakelijke belangenverschillen 
hebben. Ook verschillen hun bevolkingen in levensovertuiging. 
De verschillen zijn economisch (arm versus rijk), militair (sterk 
versus zwak), historisch-politiek (het Westen versus de rest) en 
religieus (christendom versus islam versus hindoeïsme).
 Aan een organisatie van democratische staten zullen veel lan-
den mee willen doen, alleen al uit prestige. Geen staat wil als 
niet-democratisch te boek staan. De criteria voor het lidmaat-
schap moeten helder zijn en goed worden nageleefd. Een Or-
ganisatie van Democratische Staten zou binnen het kader van 
de Verenigde Naties moeten optreden om andere landen mee te 
krijgen in een deel van zijn besluiten.
 Sommige problemen kunnen alleen worden aangepakt als 
vrijwel iedereen meedoet, omdat veel vraagstukken grensover-
schrijdend zijn. Het heeft weinig effect als het ene land iets doet 
dat het andere land weer ongedaan maakt. Het verminderen van 
bijvoorbeeld co2-uitstoot heeft minder zin als niet op zijn minst 
de grote landen daaraan meedoen, omdat de gevolgen voor het 
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klimaat anders gewoon doorgaan. Op het gebied van nucleai-
re wapens kan ook de vraag worden gesteld of het nuttig is als 
democratische landen hun eigen beleid in afzondering maken. 
Wanneer bijvoorbeeld democratische landen deze wapens ver-
nietigen terwijl niet-democratische landen zoals Noord-Korea 
doorgaan met de ontwikkeling en verspreiding, zou dat dan de 
internationale veiligheid bevorderen? Zeker niet als het in de 
toekomst niet uitgesloten is dat kernwapens ook in handen val-
len van niet-statelijke actoren, zoals terroristische groeperingen. 
Kernwapens van niet-democratische landen en groepen tasten 
de internationale veiligheid ernstig aan omdat zij niet door de-
mocratische controle en vrije media worden weerhouden.
 Een Organisatie van Democratische Staten zou goede afspra-
ken kunnen maken over ontwikkelingssamenwerking ten behoeve 
van beter bestuur, rechtshandhaving en democratisering. Extra 
ontwikkelingshulp is nodig omdat veel van de langetermijnont-
wikkelingen in dit boek vooral de arme landen hard zullen treffen. 
De organisatie zou landen kunnen adviseren op het gebied van de 
ontwikkeling van democratie en rechtsstaat omdat zij daar veel ex-
pertise over in huis zal hebben, zoals thans de nog kleine idea (In-
ternational Institute for Democracy and Electoral Assistance). 9
 Op het gebied van conflictmanagement kan een organisatie 
van democratieën ook nuttig zijn, vooral wanneer bestaande or-
ganisaties zoals de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties door 
interne verdeeldheid geen maatregelen nemen. Een principe als 
the Responsibility to Protect (R2P) zou door alle democratische 
staten gesteund kunnen worden, en kan leiden tot beter beleid 
ten opzichte van ernstige mensenrechtenschendingen zoals ge-
nocide en etnische zuivering als ook de Veiligheidsraad daardoor 
overtuigd kan worden.
 Een voordeel in vergelijking met de navo en de Europese Unie 
is dat maatregelen die deze organisatie neemt niet gezien zouden 
kunnen worden als westers, omdat ook democratieën uit Afrika en 
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Azië lid zouden zijn. Het grootste lid zou India zijn. Nog belangrij-
ker is de wervende kracht: welk land zou het lidmaatschap níét be-
geren? Dit universele aspect maakt de organisatie interessant voor 
landen om toe te treden. Elke democratie zou in principe welkom 
zijn, ongeacht godsdienst en ligging, als het maar echt democra-
tisch is. Dit zou kunnen leiden tot een positief statuseffect, een 
organisatie van ‘politiek beschaafde’ landen. Dat kan een prikkel 
zijn voor landen zich verder te democratiseren en lid te worden. 
Daarenboven kan de organisatie van democratische staten leden 
helpen problemen op te lossen. Er kan politicologische en juridi-
sche expertise plus ontwikkelingsfinanciering aan zwakkere leden 
en geassocieerde staten beschikbaar worden gesteld.
 Een relevante vraag is, welke toelatingscriteria moeten wor-
den gesteld. Er bestaat immers geen wereldwijd geaccepteerde 
definitie van een democratie. De oprichters van een nieuwe or-
ganisatie zullen er waarschijnlijk naar neigen de criteria zo veel 
mogelijk te baseren op de kenmerken die hun eigen democratie 
heeft. Misschien zal een aantal landen om politieke redenen de 
criteria zo willen opstellen dat bepaalde landen geweerd wor-
den, terwijl ze door andere wel worden gezien als een democra-
tie. Dit definitieprobleem kan ertoe leiden dat een organisatie 
van democratische staten nooit opgericht zal worden. Het kan 
daarom praktisch zijn een bestaande internationale organisatie 
als uitgangspunt te nemen en die uit te breiden.
 Een Europese organisatie die het principe van democratie als 
een van zijn basisbeginselen heeft, is de Raad van Europa. Deze 
Raad zou het begin kunnen vormen van een wereldwijde organi-
satie van democratische staten. Hij moet dan worden uitgebreid 
met democratische staten uit andere continenten. De Raad van 
Europa heeft niet alleen aandacht voor democratie, maar ook 
voor mensenrechten, rechtsstaat en cultuur.
 Een andere optie is het uitbreiden van de taken van de Com-
munity of Democracies, een nog weinig betekenende organisatie 
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die geen brede internationale rol ambieert, maar zich beperkt 
tot het uitwisselen van ervaringen en het versterken van demo-
cratische normen en instituties in individuele landen. In het jaar 
2000 tekenden 106 landen een document waarin zij de belang-
rijkste democratische principes benoemden en verklaarden deze 
te ondersteunen. 10 Gebaseerd op dit document werd in 2002 
een voorstel gedaan voor toetredingscriteria, waaronder vrije, 
eerlijke en regelmatige verkiezingen met universeel kiesrecht en 
geheimhouding van het stembiljet, vrijheid van partijvorming, 
gelijke mogelijkheden voor iedereen om deel te nemen aan de re-
gering, direct of door gekozen vertegenwoordigers, rechtsstate-
lijkheid, het scheiden van rechtelijke, wetgevende en uitvoerende 
machten, en het respecteren van mensenrechten. 11 Het is echter 
lastig om te bepalen vanaf welk punt een land een democratie 
mag worden genoemd en toe kan treden tot de organisatie. Het 
zou nuttig zijn om ook landen in democratische transitie toe te 
laten tot een voorlopig of geassocieerd lidmaatschap, zolang ze 
nog niet aan de meeste criteria voldoen. Als uitvloeisel van dit 
initiatief werd in 2004 een Democracy Caucus opgericht waarin 
landen gezamenlijk opkomen voor democratische waarden en 
mensenrechten in organen van de Verenigde Naties, waaronder 
de Mensenrechtenraad, de Economische en Sociale Raad, de Al-
gemene Vergadering en de Veiligheidsraad.
 Ten slotte is er nog de vraag hoe een Organisatie van Demo-
cratische Staten moet omgaan met leden die ondemocratisch 
worden, bijvoorbeeld door een staatsgreep of machtsmisbruik 
van gekozen politici. Er moeten duidelijke criteria zijn, zodat een 
groot lid dat wat betreft zijn democratie sterk achteruit gaat de 
andere lidstaten niet onder druk kan zetten om de hand te lich-
ten met het begrip democratie. Als de criteria zijn geschonden 
moet een lid het stemrecht ontnomen worden, of worden ge-
schorst of verwijderd. Anders ondermijnt de organisatie zichzelf 
en verliest zij geloofwaardigheid en slagkracht.
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Figuur 11.1: Trends die elkaar beïnvloeden
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Figuur 11.1: Trends die elkaar beïnvloeden
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 Deze kansen en risico’s afwegend lijkt een Organisatie van 
Democratische Staten een zinvol streven, vooral omdat het dan 
mogelijk is grote niet-Westerse democratieën op te nemen, zoals 
India en Indonesië, en gezamenlijk de democratische rechtsstaat 
in de wereld te bevorderen.
 De contouren van de toekomstige wereld doemen al op in 
de mist. De Verenigde Staten zien langzaam hun dominerende 
positie verzwakken, mede door een te ambitieuze buitenlandse 
politiek en te hoge uitgaven. Washington heeft zich vertild aan 
zijn pogingen Irak, Afghanistan en andere landen om te vormen. 
De financiële en militaire overbelasting die de vs zichzelf heeft 
aangedaan versnelt de verzwakking van de vs en is één van de 
oorzaken van de financiële crisis van 2007-2009. 
 De Europese Unie is nog geen supermacht; zij is wel sterk als 
handelsblok, maar heeft in de machtspolitiek thans weinig in te 
brengen. Rusland lijkt weer in opkomst, maar dat is tijdelijk, om-
dat de Russische economie afhankelijk is van de export van olie, 
gas en wapens. Rusland heeft geen productieve democratische 
samenleving en wordt door corruptie en machtsmisbruik geteis-
terd. De Russische bevolking krimpt bovendien van ruim 140 mil-
joen mensen in 2010 naar 116 miljoen mensen in 2050 door hoge 
sterfte, vooral onder mannen. 12 Indien de afhankelijkheid van olie 
en gas in de wereld vermindert door de opkomst van andere ener-
giebronnen, zal de macht van Rusland verder gaan krimpen. 
 De opkomst van China en India, die met respectievelijk 1,6 en 
1,4 miljard mensen in 2050 de volkrijkste staten worden, vormt 
een duidelijke tendens. 13 Zo gaan we naar een wereld van drie 
hoofdrolspelers: de Verenigde Staten, China en India, met voor 
Rusland, Brazilië en Japan elk een wat minder prominente rol, 
en eventueel de Europese Unie als vierde topspeler, indien zij 
haar eigen leiding effectief zou weten te maken door een grotere 
rol van het voorzitterschap, een sterker financieel toezicht op de 
lidstaten en meerderheidsbesluiten over het externe beleid.
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 Zal zo’n drie- of viervoudig machtsevenwicht stabiel en vreed-
zaam zijn? Het risico dat de grote spelers onderling oorlog gaan 
voeren lijkt thans niet groot. Huidige regeringsleiders beseffen 
hoe schadelijk dat zou zijn. Ze concurreren liever economisch 
dan met elkaar op de vuist te gaan. Het oorlogsrisico in de nabije 
toekomst komt niet van de sterkste, maar vooral van de zwakste 
en slechtst geleide staten, waar grote onrust en armoede blijven 
heersen. Hun burgeroorlogen en de concurrerende interven-
ties van anderen vormen de grootste bedreiging van de vrede 
en rechtsorde. Niet alleen het recht van de sterksten, maar ook 
de chaos van de zwaksten vormt dus een groot gevaar, naast de 
voortgaande bevolkingsgroei, klimaatverandering en de uitput-
ting van de natuur door overexploitatie.
 

kofi annan (ghana)
De Ghanees Kofi A. Annan was 
de zevende secretaris-generaal 
van de Verenigde Naties, de 
eerste die uit de staf  van de 
organisatie zelf  werd gekozen. 
Hij diende van 1997 tot 2007 
als secretaris-generaal. Voor-
dien had hij als ondersecreta-
ris voor vredesoperaties de 
machteloosheid van de vn en 
grove beoordelingsfouten van 

de leden van de Veiligheidsraad in Rwanda en het voormalige 
Joegoslavië moeten ervaren.

Tijdens zijn ambt heeft hij de verzwakte Verenigde Naties nieuw 
leven ingeblazen door intensieve hervormingen. Kofi Annan ver-
sterkte de banden met ngo’s en het internationale bedrijfsleven, 
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dat aansluiting zocht bij het mondiale gedachtegoed van de vn. 
Door inspirerend mediaoptreden bracht hij het vertrouwen in 
de organisatie terug.

Kofi Annan riep op tot een mondiale samenwerking om de 
bedrijven meer te richten op het belang van het milieu, arbeids-
rechten en mensenrechten. In april 2000 bracht hij een rapport 
uit over de rol van de Verenigde Naties in de 21e eeuw, gericht 
op vermindering van armoede en ongelijkheid, verbetering van 
onderwijs, bestrijding van hiv/aids, bescherming van het milieu, 
en effectieve vredeshandhaving.14 Dit rapport werd de basis voor 
de Millenniumdoelstellingen voor 2015, die door 189 regeringslei-
ders zijn ondertekend tijdens de Millenniumtop van de Verenigde 
Naties.15

De strijd tegen het hiv-virus zag Kofi Annan als een van zijn prio-
riteiten. Hij richtte in 2001 een internationaal Aids- en Gezond-
heidsfonds op. Vanaf  dat jaar kwam ook terrorismebestrijding 
centraal te staan, nadat de vs waren getroffen door terrorisme-
aanvallen.16 

Sinds zijn vertrek bij de Verenigde Naties heeft Kofi Annan met 
zijn persoonlijk gezag zijn inspanning voor kwetsbare mensen en 
landen voortgezet, met name in Afrika. Zo hielp hij Kenia in 2008 
via de Afrikaanse Unie de vrede te herstellen na geweld rondom 
verkiezingen.17



 

12. 
nationaal: 
wat kan nederland 
doen?
 

er is meer dan voorheen in de wereld te doen.

J.R.Thorbecke (1798-1872), liberaal staatsman, 
ontwerper van de Grondwet van 1848
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Nederland lijkt een kleine speler op het wereldtoneel. 
Het aandeel van ons land in de wereldeconomie be-

draagt ongeveer 1 procent, maar daarmee vormen we toch de 22e 
economie in de wereld. 1 Nederland is medespeler in belangrijke 
organisaties als de Europese Unie en de navo. Er zijn veel moge-
lijkheden enige invloed ten goede uit te oefenen. 
 Bovendien, wie niet sterk is moet slim zijn. Internationaal 
beleid is simultaanschaken met wisselende tegenstanders. Ne-
derland kan op veel speeltafels in diverse zalen uitgekiende zet-
ten doen en zo de uitkomsten verbeteren. De kunst is samen-
werkingsverbanden van andere staten te beïnvloeden. Dat heeft 
meer effect dan alleen zelf iets doen.
 De rangordes van de volgende tabel geven aan dat Nederland 
zichzelf niet hoeft uit te vlakken als internationale speler. Het 
kan het internationale stelsel niet sterk veranderen, maar het 
kan wel enige invloed uitoefenen op de beleidsdebatten in de 
wereld. 
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 De Nederlandse staat, economie en samenleving stonden in 
de afgelopen decennia goed aangeschreven en worden als mo-
dern gezien.
 De plaats van Nederland in de rangordes van verschillende 
aspecten is tamelijk hoog, met uitzondering van het milieu. De 
onderstaande rangen zeggen elk natuurlijk niet meer dan het 
systeem en de criteria waarmee ze zijn vastgesteld. Voor het over-
zicht is gebruik gemaakt van diverse, veel gehanteerde, gezag-
hebbende rangordestelsels. De voetnoten verwijzen daarnaar. 
Hier moet geen ‘absolute’ waarde aan toegekend worden. 2 Waar 
het om gaat is dat Nederland een behoorlijke partij meeblaast, 
vooral in economie, communicatie en wetenschap.
 
indicatoren: de plaats van nederland in  
de wereld 

1. algemeen
 4e in het zich gelukkig voelen van de bevolking  3 
 10e in democratie  4 
 1e in persvrijheid  5 
 7e in afwezigheid van corruptie  6 
 27e in vreedzaamheid  7 
 
2. economie
 8e in inkomen per hoofd  8 
 7e in menselijke ontwikkeling (hdi)  9 
 0,94 procent van het mondiaal bruto product  10 
 8e in de mondiale concurrentie-index  11 
 5e in investeringen in het buitenland  12 
 8e in buitenlandse investeringen in eigen land  13 
 7e naar omvang van exporten  14 
 9e naar omvang van importen  15 
 3e in kwaliteit infrastructuur havens  16 
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3. communicatie
 4e in internetgebruik  17 

10e in het totaal aantal computers met internetaansluitingen 
in de wereld  18

1e in de eu in internetaansluitingen per 100 huishoudens, na-
melijk 89 procent  19

 8e in aantal twitteraars (absoluut)  20

 
4. wetenschap en technologie
 10e in innovatiecapaciteit  21 
 9e in kwaliteit van onderzoeksinstellingen  22 

11e in prestaties van scholen in wiskunde en natuurweten-
schappen  23 

 5e in rang van universiteiten  24 
 

5. milieu
 11e in ecologische voetafdruk  25 
 29e in co2-uitstoot per land  26 
 30e in co2-uitstoot per hoofd van de bevolking  27 
 7e in co2-uitstoot per hoofd van de bevolking in de eu  28 
 24e in het gebruik van hernieuwbare energie in de eu  29 
 30e van de 57 landen in klimaatprestaties  30 
 
Voor het milieu heeft Nederland dus meer woorden dan daden 
over.
 
pleitbezorging 
Het belangrijkste wat een klein land kan doen, is het helpen ver-
beteren van de politieke agenda’s van internationale organisaties 
en die van andere staten, door actief deel te nemen aan het over-
leg in die organisaties. De aandacht van de meeste regeringen 
is vaak eenzijdig gericht op militaire veiligheid, economische 
groei en nationaal prestige in eigen ogen. Een land als Neder-
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land kan in internationale bijeenkomsten een bijdrage aan de 
debatten leveren die de agenda’s van anderen beïnvloedt. Daar 
staat Nederland niet alleen in; er zijn veel medestanders voor te 
vinden, vooral in Noordwest-Europa, Canada, Australië, Nieuw-
Zeeland en soms ook de vs en een aantal ontwikkelingslanden, 
onafhankelijk van de politieke leiding.
 Wat voor alle leiders van organisaties geldt, geldt ook voor 
ministers en diplomaten: door de aandacht te vestigen op drin-
gende vragen die nog niet goed onder ogen worden gezien, kan 
men het denken van anderen soms helpen verbeteren. De gevol-
gen van verkeerd beleid kunnen door de juiste vragen te stellen 
aan de kaak worden gesteld. Betere oplossingen kunnen worden 
bepleit. Zo kan er meer worden bereikt dan slechts eenzaam 
goed beleid te voeren, of in je schulp te kruipen omdat je er toch 
niet toe zou doen.
 Buitenlandse politiek is niet zozeer een krachtmeting als wel 
een voortdurende conferentie in vele zalen. Een minder sterke 
of niet zo gewichtige deelnemer kan toch invloed uitoefenen 
als hij slim zijn keuze uit het conferentieprogramma maakt, op 
de juiste momenten luistert of het woord neemt, een voorstel 
doet, medestanders zoekt en hen aanspoort tot doeltreffende 
interventies. 
 Timing, woordkeus, tactiek en inhoud moeten elkaar verster-
ken. Een hefboomeffect is er als je een grote bondgenoot weet 
mee te krijgen. Een katalysator kan in een patstelling een reactie 
veroorzaken die anderen tot zinvolle actie prikkelt. Het is daar-
bij de kunst nooit het gezicht van anderen op het spel te zetten, 
niemand te beledigen en hen juist te prijzen voor veronderstelde 
moed om beter beleid te omarmen (ook als die moed nog nau-
welijks is getoond!). Maar dergelijke acties in deze doorgaande 
wereldconferentie zijn natuurlijk alleen geloofwaardig als ons 
land ook werkelijk medeverantwoordelijkheid voor de lasten 
van gezamenlijk beleid durft te nemen.
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goed voorbeeld geven
Pleitbezorging vraagt natuurlijk om een geloofwaardige opstel-
ling, door te tonen dat je zelf doet wat je anderen aanbeveelt. 
Practice what you preach. Een land dat armoede in de wereld 
zegt te willen verminderen maar zelf de ontwikkelingshulp fors 
kort, maakt geen geweldige indruk. Wie de mond vol heeft van 
vredesoperaties maar geen bijdrage levert, wordt alleen beleefd 
aangehoord. Wie een betere bestrijding van drugsgebruik en 
-handel adverteert, maar zelf een grote exporteur van softdrugs 
is, wordt algauw voor huichelaar aangezien – ook al zegt het 
buitenland dat niet zo direct. Wie mensenrechten preekt in isla-
mitische landen, maar zelf moslims discrimineert, wordt op zijn 
best genegeerd.

Positieve invloed begint met goed binnenlands beleid. Ver-
beter de wereld, begin bij jezelf. Charity begins at home. Er zijn 
ook wereldverbeteraars die geen tijd hebben voor het directe 
leed in hun familie- of vriendenkring. Intern en extern consis-
tent zijn vergroot de invloed. Dat geldt ook voor de mondiale 
politiek. Zo is Zweden veel geloofwaardiger als pleitbezorger 
van duurzaamheid: het loopt voorop in het terugdringen van 
co2-uitstoot. Nederland is daarin een achterblijver.
 
scherp onderhandelen
Wie hard en slim onderhandelt, sleept meer uit een situatie. Niet 
alleen tegen tegenstanders, maar juist tegen bondgenoten. De 
Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland willen meestal 
dat Nederland meedoet aan internationaal beleid. Als Den Haag 
direct instemt met verzoeken om geld of militairen bij te dragen, 
zit de regering als een aanhangwagen vast aan het beleid van an-
deren. Het is handiger hun eerst voorwaarden te stellen die erop 
toezien dat het gezamenlijk project ook een succes kan worden. 
Als bondgenoten onze medewerking vragen, is het verstandig 
niet ‘ja, punt’ te antwoorden, maar ‘ja, mits…’ of ‘nee, tenzij…’ te 
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zeggen. En dan voorwaarden stellen en zien hoever je daarmee 
komt. Nederland heeft wel eens kansen om tijdig voorwaarden 
te stellen laten lopen. Soms loopt een bijdrage aan een vredes-
operatie of verdragsonderhandelingen op een drama uit, omdat 
aan het begin niet de juiste, of helemaal geen voorwaarden wer-
den gesteld om een effectiever gezamenlijk beleid, ondersteund 
door grote mogendheden, af te dwingen.
 Een voorbeeld van hoe het niet moet is de uitzending van 
Dutchbat naar Srebrenica, waartoe in 1993 werd besloten. Kabi-
net en Tweede Kamer waren tevreden met een vage toezegging 
van de Verenigde Naties dat er luchtsteun zou komen indien de 
enclave zou worden aangevallen. Maar waar die uit zou bestaan, 
onder welke voorwaarden, en wie daar precies toe zou besluiten, 
daar werd niet over doorgevraagd. Er werd ook niet gesteld dat 
leden van de Veiligheidsraad die de resolutie over ‘veilige gebie-
den’ zoals Srebrenica hadden opgesteld, zelf ook vn-blauwhel-
men naar de enclave zouden moeten zenden om solidariteit te 
tonen en risico’s te delen. Het ministerie van Defensie achtte het 
een haalbare opdracht, en adviseerde minister Ter Beek en het 
kabinet-Lubbers-Kok akkoord te gaan. Nadat het toenmalige ka-
binet in 1993 zonder voorwaarden met het Verenigde Naties-ver-
zoek had ingestemd en de uitzending door de Tweede Kamer was 
goedgekeurd, zat Nederland eraan vast. Toen de enclave in 1995, 
tijdens het kabinet-Kok 1, onder de voet werd gelopen, bleek de 
toegezegde luchtsteun niets waard te zijn. Bovendien bleek dat 
twee leden van de Veiligheidsraad, die minstens een maand van 
tevoren wisten dat de enclave door Servische troepen zou worden 
veroverd, Nederland daarover niet hadden geïnformeerd.  31

 Conclusie: wie te snel instemt, zit vast aan alle risico’s en 
wordt meegezogen met de gevolgen. De regering kan goedbe-
doeld maar onbedachtzaam een verplichting aangaan die later 
tot grote schade leidt. Maar als tot op de bodem is onderhandeld 
om tot de best mogelijke aanpak, gezamenlijk met bondgeno-



284

ten, te komen, kan er uit volle overtuiging ‘ja’ worden gezegd en 
medeverantwoordelijkheid worden genomen.
 
goede initiatieven steunen
Het is opvallend hoeveel veelbelovende initiatieven er zijn, ook 
in zeer arme landen. Een prachtig voorbeeld is Bangladesh. Uit 
een lokaal initiatief om vluchtelingen op te vangen is in korte tijd 
een grote zelfhulporganisatie, brac, ontstaan die inmiddels ook 
in acht andere arme landen de handen laat wapperen. brac is al 
in een vroege fase gesteund door Brot für die Welt en Oxfam No-
vib. Die steun heeft een multiplier-effect gehad. brac is sterk gaan 
groeien en organiseert microkrediet, informeel basisonderwijs, 
dorpsontwikkeling, vrouwenprojecten en vrijwillige geboorte-
beperking voor tientallen miljoenen mensen.
 De kunst is mensen die aan het kortste einde trekken te inspi-
reren om hun rechten te verwezenlijken en niet langer hun lot te 
accepteren. Zo is in de Verenigde Staten een zelfhulporganisatie 
ontstaan die in arme wijken banen in milieuprojecten schept 
voor kansarme mensen.   32

 
verenigde naties
Wereldpolitiek is als een dag-en-nachtconferentie van bijna twee-
honderd staten en honderden organisaties, zo stelden wij. De 
grootste hal is de Verenigde Naties. Nederland neemt aan alle 
instellingen deel. Zo is er de Algemene Vergadering in New York 
die elk najaar de hele wereldpolitiek behandelt. Ongeveer elke 
vijftien jaar zit Nederland ook twee jaar in de Veiligheidsraad met 
de grootste lidstaten die extra macht ontlenen aan hun veto. Dan 
kan de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiger op cruciale 
momenten wel eens een impasse doorbreken of een succesvolle 
zet doen. Zo heeft ambassadeur Van Walsum de vredesoperatie 
voor Oost-Timor (1999) tot stand gebracht. Hij zat de Veilig-
heidsraad van de Verenigde Naties voor en bracht de leden tot 
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overeenstemming over een resolutie die de basis legde.  33 Indone-
sië had daar 200 000 mensen omgebracht, en de bevolking eiste 
onafhankelijkheid. 
 Maar als ook maar één van de vijf belangrijkste staten (de Ver-
enigde Staten, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk en China) 
in de Verenigde Naties blijft dwarsliggen, komt er weinig van goe-
de ideeën terecht. Kofi Annan, de voormalige secretaris-generaal 
van de Verenigde Naties, wilde aan het begin van deze eeuw de 
Veiligheidsraad hervormen. Ingewikkelde blokkades veroorzaak-
ten een gordiaanse knoop die nog steeds niet is ontward. 
 Nederlandse delegaties waren tot voor kort gezien in de Ver-
enigde Naties; hun medewerking werd vaak door anderen ge-
zocht. Dat geeft invloed ten goede, zolang de regering een helder, 
progressief beleid voert.
 
diverse mondiale instellingen
In sommige organisaties als unicef, die op de zorg voor kinde-
ren en moeders in arme landen is gericht, is Nederland een grote 
factor omdat het veel geld bijdraagt (de derde donor). Andere 
lidstaten en de leiding weten dus dat opmerkingen van Neder-
land belangrijk kunnen zijn. In het Verenigde Naties-bevolkings-
programma (unfpa), dat geboorteregulering bevordert en de 
armste landen helpt te hoge bevolkingsgroei af te remmen, heeft 
Nederland eveneens een sterke positie. Hetzelfde geldt voor de 
voedsel- en landbouworganisatie fao, de Wereldgezondheidsor-
ganisatie who, en vele andere.
 
navo
De navo is vanouds het bondgenootschap waarin Noord-Ame-
rika en een groot deel van Europa gezamenlijk hun veiligheids-
beleid bepalen. Hoewel Nederland een kleine (maar moderne) 
militaire macht heeft, en de Verenigde Staten militair sterker is 
dan alle andere leden van de navo tezamen, werd er in het ver-
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leden vaak wel met enige interesse naar Den Haag geluisterd. 
Nederland heeft een krijgsmacht die soms flink partij gaf, ook in 
moeilijke vredesoperaties als in Afghanistan. De grote blamage 
van de val van Srebrenica, die Nederland is aangewreven,  34 blijft 
wel een reden voor bescheidenheid.
 De navo is toe aan een nieuw beleidskader. De wereld is sterk 
veranderd sinds het einde van de Koude Oorlog in 1990. Er is 
een nieuw Strategisch Concept uitgedacht. Nederland heeft 
daar enige invloed op uitgeoefend. De navo moet haar taken 
goed vaststellen, een betrouwbaar bondgenootschap voor haar 
leden zijn, en dus niet te veel tegelijk willen. Inzake Afghanistan 
heeft het bondgenootschap meer beloofd dan het kan waarma-
ken. Het zal nog erg moeilijk worden deze militaire operatie tot 
een goed einde te brengen.
 De navo dient zich allereerst op de veiligheid in en om het 
eigen verdragsgebied te richten en op gezamenlijk beleid in de 
wereld, plus goede bijdragen aan vredesoperaties van de Verenig-
de Naties. Maar zowel politieagent als opbouwwerker in de héle 
wereld spelen, wat wel is bepleit in de vs, zou een veel te zware 
taak zijn, die de leden zou verdelen.  35 
 
europese unie
De Europese Unie biedt Nederland grote kansen op samen-
werking met buurstaten die veel vraagstukken gemeen hebben. 
De Europese Unie heeft een sterke eigen rechtsorde die boven 
de landen staat. Zij heeft de oude gewapende conflicten tussen 
Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië voor eens en altijd on-
mogelijk gemaakt en de welvaart in Europa sterk verhoogd. 
 De steun van de Nederlandse publieke opinie voor Europese 
samenwerking is de laatste tien jaar verminderd. Er is kritiek dat 
de Europese Unie een ondemocratische en bureaucratische mo-
loch zou zijn die zich met alles bemoeit maar niets voor elkaar 
krijgt. Maar deze kritiek snijdt geen hout. De besluiten van de 
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eu komen tot stand door de eigen inbreng van de lidstaten, die 
er langdurig over vergaderen, en meestal zelf om die besluiten 
vragen omdat hun belangen daarmee worden gediend. Voorts 
is de Europese bestuurslaag maar dun en relatief goedkoop in 
vergelijking met de nationale bureaucratieën in de lidstaten. De 
staatslieden die de Europese Gemeenschap hebben ontworpen 
draaien zich in hun graf om over de ontevreden anti-Europa-
stemming, die ook door leidende politici wordt aangewakkerd 
en niet doeltreffend door hen wordt weersproken. Zij vragen 
eerst in Brussel om Europese maatregelen, en geven daarna Brus-
sel de schuld.
 De Europese Unie is hard nodig als een gezamenlijk groot 
schip op de hoge golven van de wereldpolitiek en mondiale eco-
nomie. Alle opvarenden willen hun eigen nationale belangen 
veiligstellen. De solidariteit vermindert door zwaar weer. Juist 
Nederland, dat veel te verliezen heeft als de Europese Unie niet 
goed werkt, moet helpen schip en bemanning bijeen te houden 
en te versterken. Als land dat te midden van Europese (vaar- en 
lucht)wegen ligt, een land dat het moet hebben van vrijhandel 
en internationale dienstverlening, dat de basis is voor een aan-
tal mondiale bedrijven, wordt het Nederlandse belang gediend 
door een goed werkend Europees stelsel, en niet door klein nati-
onalisme en afkeer van vreemdelingen.
 Nederland zal vaak op Duitsland, België en de Scandinavi-
sche leden en soms op andere grote en kleine lidstaten kunnen 
rekenen. Den Haag kan dikwijls ook rekenen op Brussel, de ze-
tel van de Europese Commissie die in het algemeen belang op-
treedt. Nog sterker geldt dat voor de Europese rechtsorde, die 
gehandhaafd wordt door het Hof in Luxemburg, dat de ‘com-
munautaire’ regels van de Unie toepast, wat op den duur sterk in 
het belang van Nederland uitwerkt. Vooral het Europese mede-
dingingsbeleid en de regels voor overheidsaanbestedingen zijn 
van groot belang voor Nederlandse bedrijven. 
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 De beurscrisis van 2008 was fors, heeft de werkloosheid sterk 
opgejaagd, en verhoogt nog steeds de begrotingstekorten, staats-
schulden en betalingsbalanstekorten, vooral in Zuid- en Oost-
Europa. Dat kan gevolgen hebben voor de monetaire stabiliteit. 
Landen met hoge tekorten kloppen bij het imf en de Europese 
Centrale Bank (ecb) aan voor hulp. Deze instellingen leggen 
saneringsvoorwaarden op. Als de ecb voorwaarden oplegt die 
grote weerstand oproepen kan werkloosheid en geldontwaar-
ding anti-Europese Unie-gevoelens aanwakkeren. Het is niet uit 
te sluiten dat er dan discussies ontstaan in zwakke landen om 
maar weer uit de Eurozone of zelfs uit de Europese Unie te tre-
den. 
 Scherp stijgende werkloosheid tast de samenhang binnen en 
tussen lidstaten aan en jaagt spanning tussen autochtonen en al-
lochtonen op, dus ook tussen moslims en niet-moslims. Dit zal 
toetreding van Turkije tot de Europese Unie bemoeilijken. Toe-
treding is in principe toe te juichen, want de dynamiek van Tur-
kije en de evenwichtiger opbouw van de bevolking in dat land 
kunnen het draagvlak voor de welvaart in de Unie versterken. 
Ook kan het risico van confrontatie tussen de islam en het Wes-
ten misschien wat beperkt worden door een grotere rol van Tur-
kije, al brengt dat land een aantal problemen mee. Echter: omdat 
één kleine lidstaat met een referendum al een toetredingsverdrag 
kan torpederen, en die kans is niet gering, is het verstandig als de 
Europese Unie en Turkije een dergelijk obstakel omzeilen door 
een speciaal op dat land toegesneden stel van samenwerkingsak-
koorden, die minder kwetsbaar zijn voor anti-Turkse referenda.
 
gelijkgezinde coalities
Het is praktisch en veilig om niet alle eieren in de manden van de 
eu en de navo te leggen, maar ook de vrijheid te nemen om aan 
diverse coalities van gelijkgezinde landen deel te nemen, binnen 
andere internationale organisaties. Vaak wil maar een deel van de 
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leden een probleem aanpakken en de rest wacht af, blijft thuis, 
blokkeert of verstoort. Er zijn mogelijkheden om met groepjes 
voortrekkers verder te gaan en te doen wat nodig is. Dat kan 
meestal informeel door ministers uit diverse landen die het er-
gens over eens worden. Soms kan het ook formeel, met inschake-
ling van bijvoorbeeld de Europese Unie, als van verdragsclausules 
voor versterkte samenwerking van minstens acht leden gebruik 
wordt gemaakt. Het is niet nodig eindeloos te wachten op het 
traagste schip in het konvooi.
 
ontwikkelingssamenwerking
In veel organisaties speelde Nederland tot voor kort een relatief 
grote rol door zijn bijdrage aan de ontwikkelingssamenwerking. 
Nederland was tot 2011 afwisselend de vijfde of zesde donor in 
omvang, en de derde of vierde in verhouding tot het eigen inko-
men.  36 In 2011 is door bezuinigingen een dalende trend ingezet, 
die weer kan worden rechtgezet.
 Ontwikkelingssamenwerking en noodhulp zijn noodzakelijk. 
De kritiek hierop, die de laatste jaren aanzwelt, is grotendeels 
onterecht.  37 De doelstelling van hulp is van groot belang: de 
dringendste nood lenigen en het schrijnendste leed en onrecht 
bestrijden. Ongeveer twee derde van de hulp komt zeer goed te-
recht.  38 Er zijn grote mogelijkheden om hulpprogramma’s verder 
te verbeteren, door opzet en uitvoering te versterken, opdat de 
positieve effecten worden vergroot.
 Veel beschouwingen over ontwikkelings- en noodhulp lijden 
aan verkeerde generalisaties. ‘Hulp’ is een containerbegrip waar 
veel afval in terechtkomt dat geen hulp is. Over welke soorten 
hulp gaat het eigenlijk, onder welke voorwaarden en door wie 
verstrekt, aan welke partners, en voor welke doeleinden? Met fi-
nanciële steun aan een slechte, zo niet corrupte regering, zonder 
goed ontwerp, zonder strikte voorwaarden en controle, worden 
armoede en onrecht niet bestreden. Daarmee wordt alleen het 
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onderdrukkend regime versterkt. Noodhulp die de verkeerde 
goederen zendt of in de haven blijft staan helpt de getroffenen 
niet.
 Het opleiden van deskundigen, het helpen opbouwen van 
zelfhulporganisaties in arme landen, het stimuleren van goed 
basisonderwijs, basisgezondheidszorg en andere voorzieningen 
die wezenlijk zijn om onderdrukte mensen te helpen zich aan ar-
moede en onrecht te ontworstelen, zijn hulpvormen die meestal 
heel goed uitpakken. Dat er soms dingen fout gaan is geen goede 
reden om radicaal te stoppen. Als in Nederland een school of 
ziekenhuis fouten maakt, wordt er ingegrepen om dat te corri-
geren, in plaats van het hele onderwijs- of zorgbeleid dan maar 
af te schaffen.
 Er worden in het politieke debat dwaalredeneringen gevolgd 
om internationale hulp af te kraken. ‘Vijftig jaar hulp heeft de ar-
moede de wereld niet uitgeholpen,’ wordt bijvoorbeeld gesteld. 
Nee, maar zonder die hulp zou de wereld er nog slechter aan 
toe zijn. Eeuwen politie- en justitiebeleid hebben de wereld ook 
niet van criminaliteit bevrijd. Dat is waar, maar zonder die in-
spanning was de wereld totaal gecriminaliseerd. De som van alle 
hulp van alle rijke landen aan alle arme is overigens zeer gering – 
slechts enkele euro’s per persoon in de ontwikkelingslanden. De 
grote problemen van ontwikkelingslanden mogen niet aan de 
uiterst geringe hulp geweten worden. De oorzaken van armoede 
zijn heel andere. Door meer en betere hulp is er veel meer te 
bereiken. Diepe armoede van grote mensenmassa’s is helemaal 
geen natuurwet en kan goed worden aangepakt. Dat blijkt uit de 
geschiedenis van diverse landen, in alle regio’s en culturen in de 
wereld, die erin geslaagd zijn hun armoede fors te verminderen, 
vaak mede met hulp van anderen.
 Een andere dwaalredening is dat hulp afhankelijk maakt en 
armen meer zouden hebben aan handel: ‘trade, not aid’. Dit is 
een vals dilemma, want zij hebben beide nodig. Handel alleen 
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is niet genoeg, want die zorgt niet voor aidsbestrijding, voorbe-
hoedmiddelen, basisonderwijs en deugdelijk bestuur. En alleen 
hulp is ook niet genoeg: als er geen zinvolle werkgelegenheid is 
en geen inkomen kan worden verdiend, zou hulp een bodemloze 
put zijn.
 Ergernis over misbruik van hulp en soms teleurstellende resul-
taten bij noodhulp of armoedebestrijding wordt breed uitgeme-
ten, terwijl positieve gevolgen van geslaagde hulp ‘geen nieuws’ 
zijn. Dat India, eens het ‘hopeloos arme land’ waar vrijwel niets 
tot stand kwam,  39 thans een van de groeimotoren in de wereldeco-
nomie is, waar ook Europa en Nederland voordeel van hebben, is 
voor een deel te danken aan stelselmatige investeringen in dat land 
door de Wereldbankgroep en andere hulpinstellingen. Ook het 
snelgroeiende China heeft enorm geprofiteerd van buitenlandse 
investeringen zoals de Wereldbank. Maar deze groeilanden moe-
ten hun economische dynamiek wel beter zien te benutten om de 
honderden miljoenen armen een betere toekomst te geven.
 In Afrika gaat het helaas slecht met een groot aantal landen. 
Dat heeft diverse oorzaken, die het beste kunnen worden aange-
pakt door de juiste hulp op de juiste voorwaarden aan betrouw-
bare partners te verlenen en meer Afrikaanse producten van eer-
lijke handel te kopen. 
 Een mooi voorbeeld van tot nog toe geslaagde hulp is Mozam-
bique: een zeer arm land dat door oorlog en burgeroorlog werd 
verscheurd. Na een vn-vredesoperatie werd het land met hulp 
van veel Noordwest-Europese landen op de been geholpen. Het 
boekt al vijftien jaar gestage vooruitgang, komend uit een diep 
dal van geweld en bittere armoede. Er zijn al diverse, redelijk 
vrije verkiezingsrondes gehouden en er is enige vooruitgang in 
de rechtsorde geboekt. Het blijft een kwetsbaar land, maar toont 
aan dat goed doordachte hulp een groot verschil kan maken.
 Men zou de begroting voor ontwikkelingssamenwerking ove-
rigens sterker kunnen richten op opbouw van rechtsstatelijkheid 
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in ontwikkelingslanden en het verbeteren van de overheid, de 
politie en justitie. Landen die rechtsorde handhaven groeien be-
ter en trekken daardoor investeringen aan.  40 
 Betere exportproducten van ons land dan training en advise-
ring voor goed bestuur, rechtsorde en beter beleid inzake geboor-
teregeling, rechten van de mens, voedsel en water zijn er eigenlijk 
niet. Voor de versterking van maatschappelijke organisaties en 
het eigen bedrijfsleven in ontwikkelingslanden zijn er eveneens 
grote mogelijkheden. Voor de opbouw van een civil society en 
bevordering van democratisering is het erg nuttig een deel van 
de ontwikkelingssamenwerking via particuliere organisaties te 
laten lopen. Zij kunnen in slecht geregeerde landen vaak pro-
gramma’s als gemeenschapsontwikkeling uitvoeren. Zij zijn in 
staat een corrupte overheid te omzeilen door met maatschappe-
lijke organisaties of betrouwbaar lokaal bestuur samen te werken 
en zo de armsten rechtstreeks te bereiken. De projectbegeleiding 
door de ngo’s is vaak intensiever en kleinschaliger dan door di-
plomatieke medewerkers, die grotere bedragen besteden, meer 
op afstand van de bevolking staan en het lastiger vinden om cor-
rupte autoriteiten de pas af te snijden.
 Ook voor internationale hulp en samenwerking geldt: bezint 
eer ge begint, en onderscheidt goed wat wel en niet verander-
baar is. Soms roepen goedbedoelde acties grote weerstanden op, 
waardoor een vraagstuk verergert. Er zijn medestanders te mo-
biliseren, maar ook tegenstanders roeren zich. Een voorbeeld is 
mensenrechtenprojecten. Autoritaire, corrupte, ideologische, en 
sommige islamitische en communistische regimes moeten daar 
weinig van hebben; individuele rechten zouden hun greep op de 
bevolking verzwakken. Zulke projecten moeten dus zo worden 
ontworpen dat onderdrukkende regimes er weinig tegen kunnen 
ondernemen. Basisonderwijs en landbouw- en gezondheidscur-
sussen kunnen helpen de deelnemers bewust te maken van hun 
rechten en mogelijkheden. Maar langdurige inzet van militairen 
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voor vredesondersteunende taken, noodhulp en staatsopbouw 
kan averechts werken omdat zij als bezetter kunnen worden af-
geschilderd. 
 Er zijn langzaam werkende maar op den duur effectieve mid-
delen om veel te bereiken. Waar meisjesonderwijs door islami-
tische fundamentalisten wordt verboden kan een medisch pro-
ject of een cursus over gezinshygiëne en kinderverzorging een 
weg bieden om basisgedachten over vrouwenrechten over te 
brengen. Waar haat jegens buitenlandse ‘betweters’ en do-good-
ers bestaat, kan bescheidenheid plus eenvoudige dorpsontwikke-
ling, medische hulp en landbouwvoorlichting de tegenwerking 
verminderen. Erg lastig wordt het als er onveiligheid heerst door 
terrorisme, kidnapping en gewapende diefstal. Deze risico’s wor-
den soms van hogerhand aangewakkerd door haat op te wekken 
tegen bemoeienis van de buitenwereld. Buitenlandse hulpverle-
ners kunnen dan het beste een laag profiel zoeken en via orga-
nisaties werken die niet als westers worden gebrandmerkt. Zo 
werkt de hulporganisatie brac uit Bangladesh ook in Afghani-
stan. Hen steunen is dus zinvol. Ook een veiligheidscursus en be-
veiliging kunnen uitkomst bieden, maar er zijn situaties waarin 
het onmogelijk wordt gemaakt nog zinvol werk te doen, zoals 
Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis hebben ervaren. Dan 
is het beter naar andere regio’s en landen te gaan waar meer voor 
de bevolking kan worden bereikt. Obstakels in het ene land zijn 
geen reden het ook in andere landen maar op te geven.
 Kortom: het bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking ver-
zwakt de positieve invloed die Nederland kan spelen. Daarmee is 
niet gezegd dat de ontwikkelingssamenwerking niet effectiever 
kan worden gemaakt dan zij de afgelopen decennia was. Het sti-
muleren van arme landen en onderdrukte groepen om zelf hun 
lot te verbeteren is waarschijnlijk het moeilijkste onderdeel van 
internationale politiek. Daar blijft dus steeds veel te leren.
 





13. 
lokaal: 
wat kun je zelf?

het enige wat nodig is om het kwaad te laten zegevieren, is dat goede mensen 

niets doen.

Edmund Burke, conservatief filosoof (1729-1797) 
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De grote trends maken ons klein. Maar elke oplossing 
begint met zelfstandig denken en persoonlijke inspan-

ning. Daar kan ieder weer groot in zijn. Zonder persoonlijke 
bijdragen komt er geen verandering.
 Een betere toekomst is een optelsom van vele kleine verbete-
ringen. Het is een huis dat uit talloze steentjes wordt gemetseld. 
Dit hoofdstuk is daarom praktisch, gericht op individueel han-
delen.
 Het is in wezen eenvoudig. Denk mondiaal, werk lokaal. Min-
der zelfzucht en meer zelf doen. Aan het einde van het hoofdstuk 
blijkt hoe verrassend groot de bijdrage is die ieder kan leveren, 
als je maar vroeg begint en volhoudt. 
 Dat iedere Nederlander als vrije consument de rechtsregels 
van ons land behoort na te komen, behoeft geen betoog. Maar 
boven het wettelijk geoorloofde gedrag staat nog een persoon-
lijke ethiek, die rekening houdt met de rechten van toekomstige 
generaties en ook met veel mensen die niet in Nederland wonen, 
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maar met wie wij toch uiteenlopende banden hebben, wier leven 
wij beïnvloeden, vaak zonder het te weten.
 Uit hoofdstuk 9 volgt de noodzaak tot forse energiebespa-
ring. Er zijn veel grotere mogelijkheden dan velen denken. Zui-
nig energiegebruik is cruciaal voor de toekomst. Zuinigheid 
tast niet de kwaliteit van ons leven aan, maar kan die juist sterk 
verhogen. Wie bespaart, verlaagt niet alleen zijn uitgaven, maar 
spaart ook tijd, en leeft bovendien gezonder en daardoor langer. 
Idealistische zuinigheid kan mensen ook gelukkiger maken. Elk 
kan dit op eigen wijze invullen. 
 Hieronder volgen een paar concrete punten. Ieder verschilt 
natuurlijk in de concrete mogelijkheden zich daarop te richten. 
Het hangt ervan af waar je woont, voor welke gezins- en fami-
lieleden of vrienden je medeverantwoordelijkheid draagt, wat je 
werk is, hoe gezond je bent en hoeveel energie je hebt. Een paar 
voorbeelden volstaan.
 

-  Tijdbeheer. Niet geld maar tijd is de schaarse factor. Wie zijn 
tijd goed beheert, kan verbazend veel doen. De gemiddelde 
westerling zit wekelijks 20-30 uur voor de tv. Dat kost veel 
tijd waarin zinvolle dingen kunnen worden gedaan. De tv is 
verslavend; een elektronisch opium voor het volk, om ons te 
vermaken en als consument aan te sporen dingen te kopen 
die eigenlijk niet nodig zijn. Het relevante nieuws volgt men 
sneller op de computer, ook via samenvattingen als teletekst. 
Wie de tv op rantsoen zet, heeft wekelijks 15-20 uur extra 
tijd. Dat is twee werkdagen, die voor goede doelen kunnen 
worden ingezet.

-  Dicht bij het werk wonen. Er wordt dagelijks door grote men-
senmassa’s tamelijk zinloos heen-en-weer gependeld. Wie een 
uur per werkdag naar het werk reist, raakt wekelijks ruim een 
dag kwijt. Als we van 20 tot 65 jaar werken, dus 45 jaar, verlie-
zen we een zevende van onze tijd aan gependel, dus bijna zeven 
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jaar. Men kan dus zeven jaar extra tijd verdienen om zinvolle 
dingen te doen, eenvoudig door het gependel te bekorten.

-  Lopen en fietsen is gezond. Autorijden is: geen beweging, 
luchtvervuiling, lawaai, ongelukken en verkeersstress. Auto’s 
kosten 300 tot 700 euro per maand aan belasting, brand-
stof, verzekering, onderhoud, parkeren, afschrijving en ren-
teverlies. In het openbaar vervoer kun je de reistijd nuttig 
besteden. Wie filerijden vermijdt en tv-kijken rantsoeneert 
heeft 30-40 uur per week extra om aan zinvolle activiteiten 
te besteden. Dat is een extra werkweek per week, een soort 
gratis extra leven.

-  Energiebesparing thuis en op het werk is stap nummer vier. 
Zie het tekstvak hierna. Een zuinige ketel, isolatie, een lagere 
dag- en nachttemperatuur, warmere kleding, en lichten uit 
na gebruik. Er is ook veel water te besparen. Het is vreemd 
dat we auto’s schoonmaken met zuiver drinkwater en de tuin 
ermee besproeien. Een ton onder de regenpijp levert gratis 
spoel- en sproeiwater. 

-  Natuur- en milieubewust sparen kan belastingvoordeel ople-
veren. Maatschappelijk verantwoorde ondernemingen staan 
ook minder bloot aan hevige koersschommelingen en spe-
culatie. Wie ethisch spaart en belegt, geniet meer rust en op 
den duur ook een betrouwbaar, degelijk rendement.

-  Wie het eten van vlees en vis vermindert, spaart milieu en 
natuur, en tevens zijn portemonnee. De bio-industrie is een 
ernstige vervuiler en verbruikt veel energie en landbouw-
grond voor voedergewassen. De dieren leiden een stressvol 
bestaan tot aan hun wrede einde. Plantaardig voedsel leidt 
tot minder welvaartsziekten. Het is op den duur meestal 
gezonder en altijd goedkoper. Vis is gezond maar de zeeën 
worden leeggevist. Ook daarin is matiging geboden. Noten 
en diverse plantaardige producten als lijnzaad verschaffen 
vergelijkbare oliezuren.
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-  Goededoelenorganisaties kun je voordelig steunen, vooral 
vanwege het belastingvoordeel van een notariële schen-
king voor minstens vijf jaar. Of het nu Slachtofferhulp of 
hongerbestrijding is, de gever geniet tweemaal: eerst van 
iets goeds doen door het schenken, en daarna van de lagere 
belasting.

-  Door maatschappelijke hulpverlening en vrijwilligerswerk 
kan iedereen die nog tijd heeft naast baan en gezin, of na 
pensionering, mooie taken uitvoeren. Bijdragen aan opvoe-
ding en scholing, sportclubs, pleegzorg, kinderopvang en 
mantelzorg leveren leuke contacten op en zijn investeringen 
in een zorgvuldiger wereld, die de vrijwilliger zelf ook geluk-
kiger kunnen maken. Er zijn 350 000 kinderen in Nederland 
die verwaarloosd of mishandeld worden.  1 Daar is iets aan te 
doen.  2 De babyboomers die nu in groten getale met pensi-
oen gaan, kunnen door vrijwilligerswerk nog veel voor de 
toekomst betekenen.

-  Opvoeding en begeleiding. Het belangrijkste wat veel mensen 
kunnen doen is één of meer kinderen helpen opvoeden tot 
verantwoordelijke wereldburgers. Dat kost jarenlange aan-
dacht en veroorzaakt soms flinke zorgen, maar geeft ook veel 
bevrediging. Opvoeden verdiept het inzicht in wat mensen 
tot mensen maakt. Wie geen kinderen heeft kan een pleeg-
kind verzorgen, of anderen met de opvoedingstaak bijstaan. 
Een pleegkind kan een zware taak zijn, omdat er veel kin-
deren met forse gedragsproblemen rondlopen die niet goed 
bij hun vaak problematische ouders terecht kunnen, maar 
het is mooi als het lukt een kind op het goede spoor te hel-
pen. Adopteren is een langdurig en kostbaar proces en maar 
voor enkelen weggelegd. Familieleden en vrienden met hun 
kinderen helpen, of instellingen voor Jeugdzorg, jongeren-
clubs en activiteitencentra helpen heeft het voordeel dat 
je als individu veel anderen kunt bereiken zonder je thuis-
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situatie daar helemaal op te moeten richten, wat vaak niet 
makkelijk is. Deze rol kan men ook decennialang volhouden 
en is maatschappelijk belangrijk, omdat onze maatschappij 
soms los zand lijkt. Jeugdzorginstellingen zijn overbelast en 
de kwaliteit van de zorg lijdt onder vele problemen.

-  Een innerlijk motiverende ‘wereld’-baan te kan tevens het be-
nodigde inkomen verschaffen. We moeten ‘geld verdienen’ 
en de wereld vooruit helpen niet zo scherp scheiden. Het zal 
ongemakkelijk voelen om overdag sigaretten te verkopen en 
’s avonds als vrijwilliger in een longkliniek te helpen. Er zijn 
veel betaalde functies die motiveren vanuit een praktisch-
idealistische instelling, gericht op medemenselijkheid, na-
tuur, milieu en mensenrechten. Ze zijn er op elk niveau: van 
crèchehulp tot secretaris-generaal van de Verenigde Naties. 
Je kunt veel toekomstige arbeidsvreugde ontlenen aan moti-
verend werk. Dat psychische inkomen is vaak veel belangrij-
ker dan een hoog salaris.

-   Wie tijd heeft, de stress van conflicten aankan en goed van 
de tongriem is gesneden, kan zich inzetten voor bestuurlijk 
en politiek werk, van schoolbestuur tot internationale poli-
tiek. Het scala van politieke stromingen biedt veel mogelijk-
heden zich aan te sluiten bij geestverwanten. Politieke pro-
gramma’s zijn via het internet en stemwijzers te raadplegen. 
Zie www.sen-foundation.org.

 

de juffrouw in egypte 3

Langs de Nijl, in het midden van Egypte, staat een school voor 
ongeveer duizend kinderen van alle gezindten. ’s Ochtends stro-
men kinderen van gematigde moslims, fundamentalisten en kop-
ten door de poort, die daarna voor de veiligheid op slot gaat. De 
school is in 1937 gesticht door een jonge vrouw. Zij is nu 99 jaar, 
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blind, maar dagelijks zichtbaar aanwezig. De leiding van de school 
heeft ze inmiddels overgedragen aan plaatselijke notabelen.

De Juffrouw, zoals ze respectvol in de streek wordt genoemd, heeft 
jaarlijks ongeveer vijftien pleegdochters: weesmeisjes en dochters van 
zeer arme gezinnen. Zij helpen de grote school draaiend te houden. 
Op het dak houden ze kippen, eenden en ganzen en in de moestuin 
worden groenten verbouwd. Een oud-leerlinge is het hoofd van de 
huishouding en leert hun het vak van zelfverzorging, koken, tuinieren 
en alles wat een meisje in die streek hoort te weten.

Het dorp heeft geen verharde wegen. Geen jongeren op brom-
mers, maar op magere ezels. Een derde van de inwoners is kop-
tisch, en bijna twee derde is moslim. De Moslim Broederschap 
stelt zich fel op, maar gedoogt de Juffrouw. Zij daagt hen ook niet 
uit en behandelt haar tegenstanders met respect. Ze wil geen 
publiciteit omdat dit haar werk kan verstoren.

Toen zij er in 1937 begon, had ze eerst Arabisch geleerd in Caïro 
en zich in de islam verdiept. Ze werd financieel gesteund door 
een klein kerkgenootschap in Nederland en Zwitserland. Bijna 
alle ziektes die men in de streek kan oplopen heeft zij inmiddels 
doorstaan. Sober levend, klein als een vogeltje, maar met een 
rotsvast geloof, heeft zij een school gebouwd waar de hele ge-
meenschap van profiteert.

’s Ochtends verzamelen alle kinderen zich op het schoolplein. 
De Egyptische vlag wordt gehesen en het volkslied gespeeld. Het 
officiële nieuws van de dag wordt voorgelezen: de president van 
het land heeft weer voor allerlei goede dingen gezorgd en de 
boosaardigen in de wereld tegengesproken, zo wil het. Daarna 
het schoolnieuws, beperkt tot wat nuttig is voor het onderwijs 
en de leergierigheid van alle kinderen. 

Op iedere straathoek is er politie om het dorp vredig te houden, 
want soms breken er onlusten tussen de groeperingen uit. De (ge-
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heime) politie komt ook af  en toe de school inspecteren. Tijdens 
de Egyptisch-Israëlische oorlogen is de Juffrouw ook enkele keren 
bedreigd en uitgewezen omdat er beschuldigingen van ‘spionage 
voor de Amerikanen’ waren. De veiligheidspolitie zette haar in 
1967 het land uit, maar zij wist naar haar leerlingen terug te keren.

De autoriteiten zien het belang van goed basisonderwijs en la-
ten haar begaan. In de streek is zij een beroemdheid geworden, 
ook omdat zij de durf  had onrechtvaardige traditionele gebrui-
ken, zoals het gedwongen uithuwelijken van jonge meisjes, terug 
te dringen. 

De lijst van oud-leerlingen bestrijkt vele tienduizenden. Vele 
honderden weeskinderen en zeer kansarme meisjes zijn in haar 
huishouding opgeleid, tot zij (met een bij haar verdiende bruids-
schat) een eigen gezin konden starten. 

De Juffrouw werkt in stilte. Zestig jaar geleden kreeg zij van 
de ambassadeur van haar moederland een lintje. Sindsdien is zij 
vergeten. Ze gaat rustig door ‘tot de Heer haar roept’. 

 
 
energiebesparing
We nemen in onze maatschappij en in de politiek te snel aan dat 
we niet meer zonder een hoog energieverbruik kunnen. Omdat 
energiebesparing de sleutel is tot veel andere nastrevenswaardige 
doelen die in dit boek uiteen zijn gezet, is in het kader hieronder 
aangegeven hoe groot de mogelijkheden zijn.
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een gemiddeld huishouden (2 ,4 personen) veroor-
zaakt 10 460 kilo co2 per jaar: 4

1630 m3 gas = 2930 kg co2

3400 kWh elektriciteit = 2280 kg co2

1250 liter benzine = 3250 kg co2 
vliegreis Zuid-Europa = 2000 kg co2

energieconsumptie 
reduceren

maximale besparing in kg co2

per huishouden per jaar 5

gas

a. isolatie van je huis 1500-3000

b. verstandig stoken 500-1500

c. slim douchen 100-500

elektriciteit 

a. groene stroom 1500-3000

b. zuinige apparaten 100-500

c. spaarlampen 1-100

Onderstaande berekeningen (per jaar) tonen aan dat huishou-
dens zelf  veel energie kunnen besparen.6 

 
optie 1: auto wegdoen, vlak bij het werk gaan wo-
nen en met openbaar vervoer reizen naar familie, 
vrienden en vakanties binnen europa. 
Aanname: per jaar reist deze persoon 0 km per auto, 4000 km 
per trein, 2000 km per bus, 2000 km per tram en metro, en fietst 
en wandelt hij 2500 km.
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vervoermiddel co2-uitstoot

per kilometer

gemiddelde co2-

uitstoot*

uw co2-

uitstoot*

auto

(1,5 persoon)

0,00 kg/km 2170 kg 0 kg

trein 0,045 kg/km 45 kg 180 kg

bus 0,065 kg/km 20 kg 130 kg

tram en metro 0,05 kg/km 5 kg 100 kg

fiets en lopen 0 kg/km 0 kg 0 kg

totaal  2240 kg 410 kg

* De hoeveelheid co2 is berekend in kilogram per persoon en per jaar

De co2-uitstoot is slechts 18 procent van de gemiddelde co2-uit-
stoot. Dus: de auto wegdoen en dicht bij het werk gaan wonen 
kan de co2-uitstoot met 82 procent verlagen.

optie 2: alternatief: niet verhuizen, maar met open-
baar vervoer naar het werk gaan.
Aannames:
Gemiddelde retourafstand woonwerkverkeer: 40 km
Gemiddelde werkweek: 0,8 fte

-  uitstoot auto: 1107 kg 
-  uitstoot openbaar vervoer: 257 kg 
-  besparing: 850 kg 

conclusie: 77 procent minder co2-uitstoot dan met 
de auto reizen

de cv-ketel door een zuinige vervangen heeft ook 
al direct effect: 

-  uitstoot cr- of  vr-ketel (combiketel of  apart warmwatertoe-
stel): 3 122 kg 

-  uitstoot hr-combiketel: 2 462 kg 
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-  besparing: 660 kg 
21 procent minder co2-uitstoot

gloeilampen vervangen door spaarlampen levert 
minder op, maar is de moeite waard: 
Gemiddeld aantal lampen/huishouden: 
17 gloeilampen
8 spaarlampen
18 overige lampen

- uitstoot totaal verlichting (incl. 17 gloeilampen): 310 kg 
- uitstoot totaal verlichting (gloeilampen vervangen door 

spaarlampen): 171 kg 
- besparing: 138 kg 

45 procent minder co2-uitstoot

eetgewoonten doen er ook toe. kip in plaats van 
rundvlees en zuivel: 

-  uitstoot maaltijd met rundvlees en zuivel (spinazie à la crème, 
pommes gratinées en biefstuk): 780 kg 

-  uitstoot maaltijd met kip (bloemkool, aardappels en kipfilet): 
120 kg 

-  besparing: 660 kg 
85 procent minder co2-uitstoot

Dit scheelt op jaarbasis bijna net zo veel uitstoot als niet meer met de 
auto rijden, maar de verandering in levensstijl is minder ingrijpend. 

groente van open teelt en van het seizoen kopen in 
plaats van ingevlogen producten en kasproducten:

-  uitstoot van een maaltijd met veel ingevlogen en kasproduc-
ten (pasta met ingevlogen tilapia uit Afrika, paprika en cour-
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gette uit de verwarmde kas en ingevlogen boontjes uit Kenia): 
300 kg 

-  uitstoot van een maaltijd zonder ingevlogen en kasproducten 
(bloemkool, aardappels en kipfilet): 120 kg 

-  besparing: 180 kg 
60 procent minder co2-uitstoot

Veel mensen weten niet meer wat groenten van het seizoen zijn, 
of  welke groenten in Nederland groeien. Dat is geen probleem; 
zoek de groenten met de laagste prijs uit in de supermarkt. Waar 
veel van is, en wat van dichtbij komt, is zowel goedkoper als beter 
voor het milieu:

minder voedsel weggooien:
-  uitstoot 120 kilo voedsel (gemiddeld te voorkomen verspil-

ling/huishouden): 245 tot 300 kg 
-  uitstoot 60 kilo voedsel: 122 tot 150 kg 
-  besparing: 122 tot 150 kg

5o procent minder co2-uitstoot

vakanties in europa met touringcar in plaats van 
vliegtuig:

-  uitstoot vliegtuig: 445 kg 
-  uitstoot auto: 164 kg 
-  uitstoot touringcar: 59 kg 
-  besparing vliegtuig – auto: 281 kg 
- besparing vliegtuig – touringcar: 386 kg 

touringcar: 87 procent minder co2-uitstoot dan 
vliegtuig

Dagelijkse keuzes maken dus een enorm verschil.
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Een handig devies voor dagelijks gebruik is de victoriaanse uit-
drukking: Waste not, want not. In de 20e eeuw is het ‘Waste a 
lot, want a lot’ geworden. De ouderwetse deugd van zuinigheid 
is overal van toepassing, van euromuntjes tot goed tijdbeheer. 
Het verlaagt de uitgaven en het energieverbruik en vergroot de 
ruimte voor de toekomst door betere benutting van geld, hulp-
bronnen, tijd en natuur.
 Is dit moraliserend? Ja, maar moraal is belangrijk. En het is 
óók gewoon praktisch en consequent. Met overheidswetten kan 
niet zo veel worden veranderd in het dagelijks leven. Zelf keuzes 
maken, uit eigen overtuiging, is veel doeltreffender. Verandering 
moet iedereen zien waar te maken in zijn eigen omgeving. Daar 
wordt ten minste het welbegrepen eigenbelang mee gediend, en 
als het meezit ook nog dat van talloze andere mensen.
 Veranderingen op persoonlijk en lokaal niveau kunnen grote 
gevolgen hebben, als velen zich daarop richten. De kaders in dit 
boek over mensen die zich inspanden om onrecht tegen te gaan 
vertellen alle hetzelfde verhaal: iedereen kan een verschil maken.
 

één gewoon mens kan 
enorm veel betekenen

De filosoof  Toby Ord heeft 
uitgerekend hoeveel één per-
soon kan doen om anderen te 
helpen. Hij is docent filosofie en 
dat is geen vetpot. Toch rekent 
hij voor dat hij gedurende zijn 
leven maar liefst een miljoen 
Britse ponden, dat is anderhalf  
miljoen euro, kan schenken. Hij 
verdient 33 000 Britse pond als Foto: ins news agency 
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filosoof  aan de universiteit van Oxford. Hij is gewend als jonge 
man plezierig te leven van 20 000 pond per jaar, dat is circa 30 000 
euro, wat ongeveer het modale inkomen in Nederland is.

Hij schonk ruim een derde van zijn salaris aan goede doelen 
en nam zich voor ook zijn toekomstige salarisverhogingen aan 
goede doelen te besteden. Hij is vastbesloten dat vol te houden. 
Bij een normale levensduur betekent het dat hij 1,5 miljoen euro 
zal schenken. 

Ord heeft een organisatie opgezet, Giving What We Can, om 
anderen ook te inspireren. Zijn vrouw doet hetzelfde, met een 
inkomen van boven de 25 000 pond. Samen dus 45 000 en daar 
kun je prima van leven, als je niet te duur woont en afziet van 
zeer luxe uitgaven. 

Minstens zo belangrijk is de rangorde die Ord heeft opgesteld 
van nuttige goede doelen. Je kunt voor een bepaald bedrag iets 
duurs doen om het leven van één mens te verbeteren, zoals een 
kankeroperatie voor een al oude persoon, maar ook iets zeer 
goedkoops waar een kind het hele leven door ziet verbeteren. 
Dat is veel effectiever om velen te helpen. De effectiviteitsverge-
lijking van Giving What We Can toont dat de meest doelmatige 
goede doelen 10 000 keer effectiever zijn dan de minst doelma-
tige. Zie www.givingwhatwecan.org.

Door eenvoudige medicijnen als een pil om ingewandswormen 
te verhelpen, waar veel kinderen ernstig aan lijden, of  vitamines 
of  malarianetten, kunnen vele levens worden verbeterd. Het-
zelfde geldt voor tbc-medicijnen, preventie van aids en andere 
seksueel overdraagbare ziekten. 

Mijn persoonlijke overtuiging is dat je het beste bij het begin van 
het leven kunt beginnen: geboorteregulering zorgt ervoor dat er 
minder ongewenste, zieke en verwaarloosde kinderen worden 
geboren en daarmee wordt veel onnodig lijden vermeden.7 



 

14. 
tijdig 
bijsturen

geluk is het enige wat zich verdubbelt als men het deelt.

Albert Schweitzer (1875-1965) 1
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Rijdend in de mist naar de toekomst ontwaren we ge-
varen  – maar ook kansen. We weten waar we naartoe 

willen: welzijn in vrijheid voor andere mensen. We kennen de 
risico’s: oorlog, armoede, ziekten en groot onrecht. 
 De TomTom werkt niet in gebied dat nooit in kaart is ge-
bracht. Hij volgt het Global Positioning System (gps) van de 
nog zwakke mondiale ethiek. De wereld wordt veel voller en de 
files worden langer. Er zijn rampzalige ontwikkelingen op veel 
plaatsen. De weg is vol vluchtende mensen die niet overreden 
mogen worden. Hebben we voldoende brandstof om de bestem-
ming te bereiken? Politie, brandweer en hulpdiensten kunnen 
de situatie op veel plaatsen in de chaotische mondiale stad niet 
aan. Ze worden niet goed geleid en zijn onderling verdeeld. Wat 
te doen? Stoppen en omkeren kan niet, want de tijd tikt door. 
Dus: voorzichtig doorrijden, goed waarnemen, scherp nadenken 
en snel handelen waar dat moet. Geen paniek en niet in de war 
raken door de stress. 
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 Men kan de verkennende projecties in dit boek van de be-
volkingsgroei, de honger en armoede, het opraken van olie, gas 
en natuurlijke hulpbronnen, en vraagstukken als de verspreiding 
van wapens en oorlogsgeweld gemakkelijk aanvallen op de grote 
onzekerheden. Of de verkenning van risico’s en kansen op deze 
terreinen er 10 of 20 procent naast zit of niet, heeft echter niet 
veel invloed op de vraag wat er gedaan moet worden. Afdingen 
op de ernst van de risico’s leidt tot schadelijk uitstel van beslis-
singen. Alle vraagstukken die aan de orde kwamen wijzen steeds 
in dezelfde richting: grotere zorgvuldigheid is nodig, meer zui-
nigheid, scherpere beleidsprioriteiten, versterking van nationaal 
en internationaal bestuur, en verhoogde inspanning om te voor-
zien in de basisbehoeften van de mens voor een veilig en vrij be-
staan.
 De gevaren moeten niet overdreven worden. We hoeven niet 
te vrezen dat de enorme groei van de wereldbevolking en haar 
consumptie de natuur zelf geheel zal vernietigen. Zelfs een kern-
oorlog kan dat niet. Daar is de natuur te sterk en te veelvormig 
voor. Zij past zich geleidelijk aan. Het risico is dat de mens, door 
een deel van de huidige natuur te vernietigen, zijn eigen voedsel-
voorziening en toekomst aantast. De mensensoort bedreigt een 
deel van zichzelf, vooral de miljarden mensen aan de onderkant, 
die het meest kwetsbaar zijn. Het is dus gewoon het verlichte 
eigenbelang van de mens als soort dat tot beter beleid noopt, 
om het lijden te beperken dat anders onder grote mensenmassa’s 
steeds ernstiger zal worden als gevolg van honger, ziekten, kli-
maatverandering en wapengeweld. Zij zullen waarschijnlijk toe-
nemen als het oude beleid gewoon wordt voortgezet. 
 Je moet een groot optimist zijn om te verwachten dat alle 
nodige verbeteringen die in vorige hoofdstukken besproken 
zijn, werkelijk spoedig verwezenlijkt zullen worden. Maar het 
tegendeel, wanhoop en cynisme, zou het dagelijks leven vergal-
len. Hoe langer het nemen van een noodzakelijke bocht wordt 
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uitgesteld, hoe harder de klap zal zijn als plots een muur of grep-
pel uit de mist opdoemt. 
 De projecties in dit boek zijn uitgegaan van bewezen en eco-
nomisch inzetbare technologie. De opzet is voorzichtig. Ik heb de 
wereld niet rijk willen rekenen aan technologische of bestuurlijke 
doorbraken in de toekomst, die er nog niet zijn en zich nog niet 
bewezen hebben. Mooie plannen en hoopvolle projecties zijn er 
te over, maar in een blauwdruk kan nog niemand wonen. Áls er 
een nieuwe, schone en economisch toepasbare energieproductie 
komt, zullen een aantal grote problemen makkelijker kunnen 
worden teruggedrongen dan thans is te voorzien. Áls. De lang-
verwachte kernfusie is nog niet gerealiseerd, kernsplitsing, zonne-
energie en vele alternatieven zijn nog erg duur. Velen denken dat 
‘elektriciteit’ de oplossing is van de hoge olie- en gasconsumptie, 
maar elektriciteit moet worden opgewekt door datzelfde gas, die-
zelfde olie, kolen en kernenergie, of door zon, wind, waterkracht, 
biomassa en enkele andere nog niet zo veelbelovende vormen, als 
diepe aardwarmte en zout-/zoetwaterelektriciteit. Tot nog toe 
zijn de bijdragen die alternatieve, niet-vervuilende energiebron-
nen leveren procentueel zeer gering, mede doordat er hoge kosten 
mee gemoeid zijn en het netto-energievoordeel van de meeste be-
scheiden is. Het is dus raadzaam veel te investeren in onderzoek 
naar schone energieopwekking en tegelijk het verbruik van ver-
vuilende fossiele brandstoffen snel terug te dringen. Wie steeds 
meer verbruikt in de hoop dat er wel een goede oplossing zal ko-
men, verergert de klimaatcrisis en rijdt vol gas op een mistige weg 
een ongewisse toekomst (of groot ongeluk) tegemoet.
 

de vraag naar energie en technologisch optimisme

Het gemiddelde energieverbruik, berekend in kilogram olie (of  
gelijkwaardig) per capita, per jaar, per land, stijgt wereldwijd nog 
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steeds.  2 Projecties laten zien dat het energieverbruik in 2035 met 
bijna 50 procent zal zijn toegenomen. Deze toename vindt voor 
het grootste deel plaats in ontwikkelingslanden met een hoge 
economische groei zoals China en India. In deze landen zal een 
sterke groei van gemiddeld 84 procent plaatsvinden. De nu al rijke 
oeso-landen laten een stijging van 14 procent zien.3 Het energie-
verbruik verschilt sterk per samenleving en heeft te maken met 
de levensstandaard, de mate van technologische ontwikkeling, 
de beschikbaarheid van energiebronnen en de invloed van het 
verbruik op de leefomgeving. Zowel optimisten als klimaatcritici 
verwachten veel van nieuwe technologische ontwikkelingen om 
economisch bruikbare energie te genereren. Wat zijn de kant-
tekeningen bij nieuwe technologische ontwikkelingen en welke 
bieden het meeste perspectief  voor de toekomst? 

 
verschillende soorten brandstoffen

De wereldeconomie draait voornamelijk op olie, gas en kolen 
(fossiele brandstof ).  4 Zij zijn niet hernieuwbaar. Ze leveren 78 
procent van het wereldwijde energieverbruik. Kernenergie neemt 
2,8 procent voor haar rekening en duurzame energiesoorten, 
waaronder waterkracht, in totaal 19 procent. Met de toegeno-
men vraag naar energie groeit de noodzaak om over te gaan op 
alternatieve en duurzame energie. Om het klimaatvraagstuk het 
hoofd te bieden is de hoop gevestigd op duurzame energie en 
technologische doorbraken.

 
duurzame energie

Alternatieve energie wordt vaak gezien als duurzame energie. 
Maar niet alle alternatieven zijn duurzaam. Bio-ethanol en bio-
diesel zijn niet helemaal duurzaam. Duurzame energie is energie 
waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en 
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waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkhe-
den voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.  5 Voor-
beelden van duurzame energie zijn zonne-energie, windenergie, 
geothermische energie en energie uit water. Deze energie is af-
komstig uit hernieuwbare, onuitputtelijke bronnen.

Bij zonne-energie zetten zonnecellen zonlicht om in elek-
triciteit. Daarnaast zijn er zonnecollectoren, energiedaken, zon-
netorens, foto-elektrochemische cellen en andere vormen van 
passieve zonne-energie. Zonne-energie ligt ook ten grondslag 
aan windenergie en de energie opgeslagen in biomassa. Wind-
energie neemt ieder jaar met 30 procent toe maar is slechts 
goed voor 1,3 procent van het wereldwijde energieverbruik. In 
Denemarken levert wind bijna 20 procent van de energie.  6 Bio-
energie wordt veelal gebruikt voor het maken van biobrandstof  
door het toepassen van biologische methoden gebaseerd op fo-
tosynthese. Verschillende soorten snelgroeiende planten die te 
verbranden of  te vergisten zijn kunnen hiervoor gebruikt worden. 
Maar planten zijn weinig efficiënt in het vastleggen van zonne-
energie. Zo leveren zonnecellen op 1 hectare evenveel energie 
op als 421 hectare koolzaad voor biodiesel. Om Nederland te 
kunnen voorzien van 10 procent biobrandstoffen is minimaal een 
oppervlak nodig ter grootte van Noord-Holland. Er ontstaat dus 
een enorme extra vraag naar landbouwgrond door stimulering 
van biobrandstoffen. Deze grootschalige productie van biobrand-
stoffen vermindert de Nederlandse co2-uitstoot met slechts 1 
procent, mits er geen broeikasgassen vrijkomen bij het vrijmaken 
van de benodigde extra landbouwgrond.  7 Op wereldschaal is dit 
geen oplossing, omdat er veel extra land en water nodig zal zijn 
om de wereldbevolking te voeden. Geothermische energie 
is het winnen van warmte uit de aardbodem. Hieronder valt vaak 
ook koude-warmte-opslag in de bodem. Deze techniek wordt 
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steeds vaker gebruikt om gebouwen te verwarmen of  te koelen. 
Er zijn natuurlijke geothermische bronnen zoals geisers, vulkanen 
en heetwaterbronnen. Dit kan ook met technologische middelen 
gecreëerd worden, maar vraagt grote investeringen. Energie-
uit-water wordt gewonnen door gebruik te maken van de 
kracht van water. Zo is er golfslagenergie om elektriciteit op te 
wekken. Er is getijdenenergie, waarbij verschillen in waterhoogte 
door de getijden via turbines in elektriciteit worden omgezet. Er 
kan ‘blauwe energie’ worden gewonnen door het verschil in zout-
concentratie tussen zeewater en zoet water. Hydro-elektische 
energie wordt gewonnen door de hoogteverschillen van water, 
meestal door een stuwdam of  bij een natuurlijke waterval. Een 
nieuwe techniek betreft otec (Ocean Thermal Energy Conversion). 
Die maakt gebruik van het temperatuurverschil tussen het opper-
vlaktewater en de diepere lagen van de oceaan om elektriciteit 
op te wekken. Er worden ook testen uitgevoerd met onderwa-
terturbines die geen dam nodig hebben. 

 
alternatieve energie

Naast volledig duurzame-energieopwekking wordt ook gepleit 
voor alternatieve energie, die nadelige effecten kan hebben maar 
efficiënt is. Kernenergie wordt opgewekt door splitsing van 
atoomkernen. De energie komt vrij als warmte, die in een kern-
centrale in elektriciteit wordt omgezet. Kernenergie is een ener-
giebron met een lage co2-uitstoot en heeft vrijwel geen luchtver-
vuiling tot gevolg. Critici beweren dat kernenergie gezondheids-
risico’s en milieuschade tot gevolg heeft door uraniumwinning, 
de verwerking en het vervoer, het risico van verspreiding van 
kernwapens of  sabotage en de langdurige opslag van radioactief  
afval. Naar kernfusie wordt al decennialang onderzoek gedaan 
omdat de grondstoffen bijna onbeperkt gewonnen kunnen wor-
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den uit zeewater. De energiewinning is in de praktijk erg moeilijk. 
Er is een grote energie-input nodig voor er een netto energiepro-
ductie optreedt. De reactor zelf  moet uit extreem sterk materi-
aal bestaan dat bestand is tegen hoge temperaturen. Na gebruik 
wordt deze bovendien zelf  radioactief, wat een afvalprobleem is. 
Deze radioactiviteit neemt relatief  snel af, waardoor het maar 
voor beperkte periodes hoeft te worden opgeslagen. Er wordt 
gewerkt aan materialen die minder radioactief  worden bij bloot-
stelling aan bestraling.

 
een duurzame toekomst

In de toekomst zullen ontwikkelingslanden een groter deel van de 
totale energieproductie gebruiken. Energieproductie vraagt vrijwel 
altijd een energie-investering. Zowel het boren naar olie als het 
bouwen van een windmolen kost energie. Fossiele brandstoffen 
raken uitgeput en de kosten die gemoeid zijn bij de winning nemen 
toe. Als de investering hoger is dan de opbrengst, zal de fossiele 
brandstof  niet langer rendabel zijn. Een groot deel van zowel de 
bestaande als de conventionele energiebronnen zijn op dit moment 
niet rendabel genoeg om gebruikt te worden voor energieproduc-
tie. Nieuwe technologieën kunnen een oplossing zijn als de investe-
ring voor het winnen en omzetten van energie lager wordt. 

Kijkend naar de kosten per soort energie afgezet tegen de prijs 
van olie ontstaat een interessant beeld.  8 Verschillende soorten 
duurzame en onconventionele energie kosten meer dan de hui-
dige olieprijs en zijn momenteel alleen mogelijk door overheids-
subsidie. Subsidie is geld dat eerst moet worden verdiend en dus 
ook energie verbruikt. Het saldo aan energieopbrengst verschilt 
per soort. Er zijn nog soorten energie die veel onzekerheid met 
zich meebrengen en buiten haalbare marges vallen. 

In sommige landen bestaan nog steeds grote energiesubsidies 
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voor fossiele brandstoffen. Wereldwijd onderzoek laat zien dat 
door het stopzetten van deze subsidies de efficiëntie van de ener-
gieproductie zal toenemen en de milieuschade zal afnemen. Belas-
tingen, subsidies en handelsbarrières kunnen door overheden ge-
wijzigd worden ten gunste van het milieu en betere energieontwik-
keling. Het rendement van de meeste duurzame energiebronnen 
hangt af  van de locatie en de technologische ontwikkeling. 

Het rendement van zonnecellen is natuurlijk het hoogst op 
plaatsen met veel zon. Maar de kosten die gepaard gaan met het 
vervoer van energie zijn vaak een beperkende factor. Elektrici-
teit wordt meestal vervoerd via een uitgebreid netwerk. Terwijl 
nieuwe energiebronnen maar zelden worden ontdekt of  mogelijk 
worden gemaakt door nieuwe technologie, evolueert het trans-
port ervan nog steeds. Er zijn verschillende methoden bedacht 
voor de opslag van energie. Het opslagmechanisme is onder 
meer afhankelijk van de stabiliteit, het gemak van transport, het 
gemak van afgifte of  het gemak waarmee de beschikbare energie 
omgezet kan worden van de natuurlijke vorm in de stabiele. De 
verschillende opslagmethoden hebben ook invloed op de mo-
gelijkheid om gebruik te maken van duurzame energie. Bij het 
gebruik van elektrische auto’s wordt energie gebruikt die in che-
mische vorm is opgeslagen in batterijen. Deze batterijen worden 
opgeladen via het elektriciteitsnet wanneer het voertuig niet in 
gebruik is. Als de elektriciteit van fossiele brandstoffen komt, zijn 
elektrische auto’s dus helemaal niet milieuvriendelijk. Maar als 
duurzame energie wordt gebruikt, wél.

Er vindt ook veel experimenteel onderzoek plaats. Als er tech-
nieken komen die veilig en goedkoop zijn, milieuvriendelijk, duur-
zaam en geschikt voor grote aantallen mensen, zou het energie-
vraagstuk kunnen worden opgelost.  9
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energie en armoede

De focus op duurzame energie lijkt het verstandigst, aangezien 
fossiele brandstoffen opraken en de leefomgeving op aarde scha-
den. Aangezien alle factoren afhankelijk zijn van de locatie, lijkt 
het aannemelijk dat er een mix van technologieën toegepast gaat 
worden. Er zijn grote verschillen tussen de westerse, ontwikkelde 
wereld en ontwikkelingslanden. Omdat het ontwikkelingslanden 
veelal ontbreekt aan goede vervoers- en opslagmethoden is de 
toepassing van zonne-energie van groot belang voor lokale ar-
moedebestrijding. 
 Dat er nog niet overal zonnecellen staan, komt door de huidige 
kosten. Gewone stroom is nog de helft goedkoper dan zonne-
energie (inclusief  belasting en transportkosten). Om echt te 
concurreren moet zonne-energie dus een factor drie goedkoper 
worden en moet het rendement van zonnecellen omhoog. Dit 
kan wellicht door nanotechnologie. Misschien is er over twintig 
jaar een zonnecel die kan concurreren met andere bronnen van 
duurzame energie. Voorwaarde hiervoor is dat die weinig kost, 
dat innovatie en kennis aan arme bevolkingen beschikbaar wor-
den gesteld, en dat mensen worden opgeleid om goed om te gaan 
met nieuwe technologie en deze te onderhouden.  10

 

Net als met technologisch wensdenken is voorzichtigheid no-
dig wanneer hoopvolle politieke of bestuurlijke voorspellingen 
worden gedaan over grote verbeteringen. Áls de Europese Unie 
krachtige leiding zou krijgen en de lidstaten er een wereldspeler 
van zouden maken, en áls alle democratieën, India incluis, een 
sterke nieuwe Organisatie van Democratische Staten zouden 
vormen, en áls die zou helpen bewerkstelligen dat de vn her-
vormd en effectief zou worden, dan… Maar het is niet realistisch 
om uit te gaan van heroïsche veronderstellingen. 
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 Hetzelfde geldt voor hervorming van het wereldeconomisch 
bestel. De crisis van 2008 heeft niet tot een werkelijke verande-
ring van het economische stelsel geleid dat de wereld zo schrij-
nend ongelijk heeft gemaakt en zo veel onrecht veroorzaakt. 
Er worden wat regels en controles verscherpt maar nauwelijks 
structurele hervormingen doorgevoerd die de zeer ongelijke 
mondiale inkomensverdeling enigszins corrigeren en de wereld-
economie stabiel en duurzaam maken. 
 
de afwentelingseconomie
Het centraal geleide communistisch model zoals toegepast in de 
Sovjet-Unie, het China van Mao en van andere, verwante staten, 
heeft in de 20e eeuw niet tot vooruitgang van de menselijke soort 
geleid, maar tot vertrapping van tientallen miljoenen mensen. 
Het kapitalistisch stelsel schijnt te zegevieren. Veel economische 
aspecten ervan zijn overgenomen door China, Vietnam en an-
dere voormalig communistische staten die nu staatskapitalisme 
praktiseren. Veel eigendommen van de gemeenschap zijn aan 
handige leiders van de vroegere communistische bureaucratie, 
politici en veiligheidsdiensten overgedragen onder de titel ‘priva-
tisering’. Het grote economische succes van zowel het westers als 
neocommunistisch kapitalisme is echter tijdelijk: steeds hogere 
economische productie en consumptie, totdat het model vast-
loopt. De schade wordt dagelijks afgewenteld op de toekomst en 
de inkomensverdeling in de wereld wordt schever.
 Het huidige mondiale economische bestel is niet bestendig, om-
dat de rechten en gebruiksruimte van volgende generaties worden 
aangetast. In die zin is het vrijemarktsysteem van het Westen maar 
tijdelijk vrij. Vrijheid moet er ook zijn voor volgende generaties. 
Goed beleid en bestuur horen de basisvoorziening en de grond-
rechten van de mens te verbeteren: de rechten op bestaansveiligheid 
en de rechten op eigen meningsuiting en democratie, ook van toe-
komstige generaties. De four freedoms (vrijheid van meningsuiting, 
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vrijheid van religie, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees) 
van Franklin Roosevelt worden door het huidige economisch be-
stel maar voor een minderheid in de wereld verwezenlijkt.  11 Alle 
mensen hebben daar recht op, niet alleen die in westerse landen of 
een bovenlaag in snel groeiende, opkomende economieën.
 Het westerse (en inmiddels ook Aziatische) uitgangspunt van 
economische vrijheid is niet verkeerd en zelfs essentieel voor 
politieke vrijheid, maar wel versimpeld tot het huidige spel van 
vraag en aanbod. Markten functioneren echter niet goed zonder 
een sterke overheid die als faire, niet-corrupte marktmeester de 
belangrijkste regels en instellingen handhaaft en onrechtvaardige 
uitkomsten corrigeert. Het versimpeld marktfundamentalisme 
is zowel door te ver terugtredende overheden als door corruptie 
een jachtterrein voor bedrijven en slimme beleggers geworden, 
die geen acht slaan op een zeer ongelijke inkomensverdeling en 
zware overbelasting van natuur en milieu. 
 Geldschepping en hoge overheidstekorten in de laatste halve 
eeuw hebben de overexploitatie aangewakkerd. Tegelijk zijn in 
veel landen de overheidsinvesteringen in publieke werken, met 
name infrastructuur, achtergebleven. De free-for-all-mentaliteit 
en hoge beloningen voor kortetermijnwinst is nog eens versneld 
door elektronische informatietechnologie. Zo is een mondiale 
24-uurseconomie ontstaan waar nationale overheden en interna-
tionale financiële instellingen hun greep en toezicht op hebben 
verloren. Er is een snel verplaatsend mondiaal casino-kapitalis-
me gegroeid waar ook de ‘elite’ van niet-democratische landen 
zich snel in heeft weten te verrijken.  12
 Dit economisch systeem dient te worden hervormd. Het 
huidige bestel schíjnt goed te werken in de zin van: voordelig 
voor hen die in welvarende kringen zijn geboren en goed zijn 
opgeleid. Zij staan echter boven aan een afwentelingscascade, 
een waterval van negatieve effecten naar lagergeplaatste, zwak-
kere mensen en dieren die worden geëxploiteerd.
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 Bovenaan staan veel financiële topspecialisten, ceo’s en be-
stuurders van grote ondernemingen, veel top-professionals en 
politieke bestuurders die weten te profiteren van het vrije be-
stel. Beter opgeleid, handig inspelend op alle mogelijkheden, 
gebruikmakend van het geloof in de deugdzaamheid van on-
gebreidelde economische vrijheid worden grote inkomens en 
vermogens vergaard, soms door ondoorzichtige financiële con-
structies waarmee kleine spaarders, grote pensioenfondsen en 
‘deskundige’ overheidsinstellingen en toezichthouders een rad 
voor de ogen wordt gedraaid.
 De schade van de financiële crisis van 2008-2010 bedroeg per 
saldo ongeveer 2300 miljard dollar;  13 een schade die neerwaarts 
op alle bevolkingen is afgewenteld. Pensioenfondsen, particu-
liere beleggers en productiebedrijven trachten de schade gelei-
delijk weer in te lopen. In de ontwikkelingslanden zakte de groei 
fors in, vooral bij de allerarmste bevolkingsgroepen. In China en 
India is de hoge groei weer teruggekeerd, maar de structurele ar-
moede onder honderden miljoenen mensen in die landen wordt 
niet werkelijk aangepakt.
 Economische tegenvallers worden zo veel mogelijk doorge-
schoven naar mensen die lager in de economische rangorde zijn 
geplaatst. Zij worden gekort om de verliezen weer in te lopen. De 
belastingen en premies gaan omhoog om de kosten van hogere 
overheidsuitgaven en garantiestellingen op te vangen. Internati-
onale samenwerking (ontwikkelingshulp om armoede te bestrij-
den) wordt kort gehouden. Overheidstekorten, staatsschulden en 
garanties aan banken zijn in veel landen sterk gegroeid. De risico’s 
en rentelast worden naar volgende generaties doorgeschoven. 
 Noodzakelijke maatregelen ter bescherming van natuur en 
milieu en zuiniger beheer van energiebronnen, metalen, minera-
len, landbouwgrond en zoet water worden uitgesteld. Dat uitstel 
wentelt ook kosten van de huidige generatie op volgende genera-
ties af. Het aantal mensen dat honger lijdt in een rijke, technolo-
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gische wereld is thans opgelopen naar bijna één miljard, met alle 
gevolgen als hoge kindersterfte, vermijdbare ziekten, en besten-
diging van de armoedeval waar de zwakste groepen in leven.
 De mondiale afwentelingspiramide bestaat uit specialistische 
beleggers en bonusbankiers aan de top en de mijnwerkers, boe-
ren en landloze armen in Afrika, China, Rusland en India on-
deraan. Zo is het geleidelijk door de eeuwen heen gegroeid. De 
economie is een machtssysteem waarin een klein percentage van 
de mensen de dienst uitmaakt voor de rest, en hen gebruikt.
 Het is technisch en wetenschappelijk gezien niet moeilijk om 
ieder mens voldoende voedsel, drinkwater, basisgezondheids-
zorg en basisonderwijs te verschaffen. Maar bestuurlijk loopt 
het verkeerd, door de machtsstructuren in zowel democratische 
als autocratische politieke stelsels. Politieke machtsstructuren 
weerspiegelen in sterke mate economische machtsverhoudingen 
en de privileges waarmee de kansrijken in het wereldbestel zijn 
geboren, of die zij zich door goede opleiding, hard werken en 
handig manoeuvreren hebben verworven. De willekeur van ‘ge-
boorterecht’ overheerst nog steeds: veruit de belangrijkste factor 
die iemands leven en welzijn bepaalt, is de omgeving waarin ie-
mand geboren wordt: gelegen langs de Rijn, langs de Ganges of 
langs de Congo?
 
samenvatting
In voorgaande hoofdstukken waren schadelijke wisselwerkingen 
aan de orde tussen negen mondiale trends. Steeds werd aangege-
ven hoe deze doorbroken kunnen worden. Gelukkig bestaan er 
ook positieve wisselwerkingen tussen oplossingen: zij versterken 
elkaar. Zie figuur 14.1.
 De wereldbevolking groeit nog met ongeveer 2,3 miljard men-
sen tot 2050. De groei vindt vooral plaats in arme landen met 
slechte voorzieningen en onder de armste groepen in rijke lan-
den. De veel te hoge nataliteit betekent bovendien dat enorme 
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aantallen kinderen aan honger, ziekten en verwaarlozing ster-
ven. Jaarlijks overlijden honderdduizenden jonge vrouwen door 
een slecht uitgevoerde abortus, tijdens de zwangerschap of bij 
de bevalling. Er is een grote extra inspanning nodig voor seksu-
ele voorlichting, geboorteregeling en seksuele gezondheidszorg 
(hoofdstuk 3). Dit kost relatief weinig en levert grote baten op 
door minder armoede, minder ziekten en grotere maatschappe-
lijke stabiliteit door een evenwichtige bevolkingsopbouw.
 Eén op de zeven mensen krijgt onvoldoende voedsel en zuiver 
drinkwater. De meesten zijn vrouwen en kinderen. De armoe-
de, verwaarlozing en inproductiviteit van veel armen worden 
daardoor versterkt. De schande van structurele honger in een 
rijke, technologische wereld kan worden aangepakt door beter 
landbouwbeleid, ontwikkelingssamenwerking, beter bestuur en 
andere maatregelen zoals kort beschreven in de hoofdstukken 
4 t/m 13 van dit boek. De voedselproductie moet de komende 
40 jaar met 70 procent omhoog om de honger aan te pakken en 
de groeiende wereldbevolking te voeden (hoofdstuk 4). Land-
bouwtechnisch is dat mogelijk. Nieuwe vormen van duurzame 
landbouw zouden de wereldbevolking kunnen voeden.
 Miljarden mensen worden bedreigd door ziekten, plagen, 
natuurrampen of door de mens veroorzaakte industriële of 
ecologische rampen die vaak goed te bestrijden of zelfs te voor-
komen zijn. Mogelijkheden daartoe worden verwaarloosd om-
dat in de wereldeconomie en het bestuur van veel staten andere 
prioriteiten worden gesteld dan te investeren in menselijke 
veiligheid. Uitgaven voor structurele veiligheidsvoorzienin-
gen worden nu vooral gericht op de belangen van hoog-con-
sumerende groeperingen die politieke en economische macht 
hebben. Investeren in rampenbestrijding en preventie voor de 
hele bevolking stimuleert de economie, schept zinvolle werk-
gelegenheid en beschermt kapitaalgoederen. De technologie 
ervan is bekend.
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Figuur 14.1: Oplossingen die elkaar helpen
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Figuur 14.1: Oplossingen die elkaar helpen
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 Veel postkoloniale landen lijden onder wanbestuur en in-
heems kolonialisme. Hervorming van het bestuur vereist krach-
tige maatregelen op vele terreinen om dit leed te keren. Dat is 
vooral de verantwoordelijkheid van de leiders en opiniemakers in 
deze landen zelf, ook al kan vanbuiten veel worden bijgedragen 
aan verbeteringen. Wanbestuur, onderdrukking van bevolkings-
groepen, hoge werkloosheid van ongeschoolde jonge mannen en 
religieuze en etnische waanbeelden veroorzaken conflicten die 
tot wapengeweld leiden. De ongeremde verspreiding van kleine 
en grote wapens jaagt dit aan en veroorzaakt jaarlijks een half 
miljoen doden plus talloze psychisch en lichamelijk gewonden 
(hoofdstuk 6). Vooral verdragen tegen handel in kleine wapens, 
die in feite het effect hebben van massavernietigingswapens, zijn 
zeer dringend, maar worden door exportbelangen van sterke 
staten tegengehouden. Gezamenlijk optreden van wereldwijde 
ngo’s en vooruitstrevende regeringen kan die weerstand breken, 
zoals is bewezen met het verdrag van Ottawa tegen kleine land-
mijnen en clustermunitie.
 Veel van de plechtig afgesproken Millenniumdoelen die de 
wereld in 2015 zou moeten bereiken, zullen niet worden gehaald. 
Zij dienen alsnog in de komende decennia te worden gereali-
seerd. Het is eenvoudig niet waar dat daar te weinig middelen 
voor zijn. Er zijn hulpbronnen genoeg: de bankencrisis van 
2008-2010 toont hoeveel ruimte er in de wereldeconomie voor 
allerlei speculatieve beleggingen was. De overheden van de rijke 
landen wisten daarna plots 1 250 miljard aan leningen en garan-
ties voor omvallende banken en verzekeraars te organiseren. Dat 
is tienmaal het bedrag dat de rijke landen jaarlijks aan leningen 
en schenkingen voor ontwikkelingssamenwerking besteden. Nu 
zijn subsidies en garanties aan banken niet hetzelfde als armoe-
deprojecten. Maar de vergelijking toont dat er geen gebrek aan 
middelen is en dat het gaat om prioriteiten: waar zetten over-
heden hun middelen voor in? Zij kunnen dat soort bedragen 
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ook mobiliseren om diepe armoede te bestrijden en de natuur te 
herstellen als zij dat werkelijk belangrijk zouden vinden. 
 In veel landen woeden gewapende conflicten en in andere 
loeren zij om de hoek. De Verenigde Naties aarzelen vaak lang 
om vrede te brengen door de verdeeldheid tussen de leden. Men 
denkt ook vaak dat er te weinig militairen zijn voor de nodige 
vredesoperaties. Slechts 0,75 procent van de troepensterkte in de 
wereld wordt daarvoor ingezet.  14 Er zijn middelen genoeg; het 
gaat om goede mandaten en de juiste prioriteiten bij de inzet, en 
de samenhang met niet-militaire vredesopbouw (hoofdstuk 11).
 Om mondiale vraagstukken goed aan te pakken is versterking 
van de internationale bestuurslaag nodig. De Europese Unie, de 
navo, de Verenigde Naties en diverse regionale organisaties kun-
nen meer grip op de problemen krijgen als de lidstaten hun daar-
toe de bevoegdheid en middelen verschaffen. 
 Vrije media zijn een rem op machtsmisbruik en stellen mis-
standen aan de kaak. Het beste exportproduct van democrati-
sche rechtsstaten is vrije, betrouwbare journalistiek van hoge 
kwaliteit. Er zijn goede mogelijkheden om dat in veel landen te 
stimuleren. Door het internet en de televisie verandert de nieuws-
voorziening, wat nieuwe kansen (maar ook risico’s) biedt.
 Alles onder één noemer brengend blijkt veel politieke en eco-
nomische ethiek zoals die over diverse culturen en gebruiken, 
godsdiensten, ideologieën en politieke stelsels is verbreid, on-
toereikend te zijn en soms averechts te werken, vooral door de 
nadruk op vooruitgang door groei: groei van de economie, groei 
van de bevolking, groei van het verbruik van de natuur. In een 
schets van een mondiale ethiek in hoofdstuk 2 zijn hoofdprin-
cipes aangegeven voor doeltreffender handelen om minder on-
rechtvaardige uitkomsten te bereiken. Die beginselen zijn: het 
voortlevingsprincipe, preventie, gelijkberechtiging, autonomie, 
basisbehoeften, gelijke kansen, matiging en maatregelen ter ver-
hoging van de levensverwachting (qaly’s) (hoofdstuk 2).
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 De keus waar veel mensen voor staan is eenvoudig, maar toch 
moeilijk te maken. Eenvoudig, omdat de mens weer moet leren 
zelf slechts een onderdeel te zijn van de natuur. Het mensdier 
heeft dan wel een groter iq dan veel andere dieren, maar lijdt aan 
twee overdrijvingen die sociaalpsychologische stoornissen kun-
nen worden genoemd: overactiviteit en heerszucht over andere 
wezens. Deze schadelijke eigenschappen leiden samengebald tot 
collectieve zelfoverschatting (hubris) en bedreigen de menselijke 
soort. 
 De omslag naar natuurlijk, rustig en zuinig leven is moeilijk 
te maken, maar door minder te ‘doen’ is er meer te bereiken. De 
race naar meer en groter was een enorme vergissing. Het is pijn-
lijk dat toe te geven en lastig om terug te schakelen.
 Het minste wat wij van het beleid, het bestuur en onszelf mogen 
eisen is dat er geen schade wordt berokkend. Leven zonder schade 
te berokkenen vraagt dat we zorgvuldig omgaan met anderen en 
bij onze dagelijkse keuzes, als consument en producent van goede-
ren en diensten, ons steeds afvragen wie en wat daardoor geschaad 
kan worden, ook op grote afstand van onze eigen omgeving. Dat 
betekent: producten van eerlijke handel met ecologisch keurmerk 
kopen, zo plantaardig mogelijk, zuinig zijn met fossiele energie, 
en sparen en investeren in ondernemingen die maatschappelijk 
en ecologisch verantwoord handelen. Het ‘do no harm-principe’ 
dat al door Hippocrates (460-377 voor Chr.) werd geformuleerd, 
vraagt dat we onze inkomsten betrekken uit productie die geen 
leed en schade veroorzaakt, en dat we geen steun verlenen aan 
instellingen die zich daar wél schuldig aan maken.
 Conclusie één is dus eenvoudig: schade voorkomen. Conclu-
sie twee is: aangerichte schade actief verminderen. Iedereen heeft 
immers kleine of grote kansen om schade en leed van anderen te 
beperken door het te voorkomen, te verzachten of te helen (waar 
dat nog kan).
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De negen plagen die in dit boek zijn behandeld voorspellen wei-
nig goeds voor honderden miljoenen mensen in de 21e eeuw, wier 
levens, ondanks hoopvolle technische vooruitgang, door afgrijse-
lijke ontwikkelingen kunnen worden getekend. Eén op de zeven 
mensen lijdt dagelijks honger; twee op de zeven leven in diepe 
armoede. Jaarlijks sterven tientallen miljoenen kinderen aan ver-
mijdbare ziekten. Grote mensenmassa’s leiden een uitzichtloos 
bestaan als vluchteling. Een half miljoen sterft elk jaar door wa-
pengeweld. Irrationele vijandigheid tussen volken, culturen en 
geloven tast het geluk van onnoemelijk veel mensen aan. 
 Geen schade berokkenen maar actief beperken zijn twee sim-
pele richtsnoeren. Mondiaal denken en lokaal praktisch optre-
den zijn twee kanten van dezelfde instelling. De voorbeelden in 
de tekstboxen van alle vorige hoofdstukken tonen welk verschil 
een enkele persoon kan maken die wil bijsturen. De mogelijkhe-
den voor ieder mens zijn veel groter dan we denken, zo zagen we 
in het tekstkader over Toby Ord op blz. 307. 

De mondiale uitdagingen die in dit boek behandeld zijn, roepen 
om maatregelen op vier niveaus: 
1. De internationale politiek, vooral het buitenland- en ont-

wikkelingsbeleid, ter versterking van internationale orga-
nisaties. Iedereen kan zich daarvoor inzetten door de juiste 
keuze te maken als hij zijn stem uitbrengt bij verkiezingen en 
bijdraagt aan een verantwoordelijke politieke partij. 

2. De nationale politiek, vooral het financieel-economisch en 
milieubeleid. Daarvoor geldt eveneens dat ieder de partij 
van zijn keuze in woord en daad kan steunen.

3. De maatschappelijke organisaties, vooral goededoelenin-
stellingen die internationaal werken en het beleid van rege-
ringen mede kunnen beïnvloeden. Wie zich als donateur, 
bestuurder of vrijwilliger inzet, kan veel voor hen bereiken, 
en veel slachtoffers van verdrukking en rampen steunen.  
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4. De gemeentelijke en provinciale instellingen, zowel politieke 
als maatschappelijke, zoals onderwijs en vluchtelingenopvang. 

De persoonlijke verhalen in de tekstkaders in dit boek tonen dat 
elk mens een held kan zijn op zijn eigen terrein en velen kan 
inspireren.
 In de mist van de toekomst, waar dit boek mee begon, zijn 
hoopvolle contouren te ontwaren. Verbreiding van het duale de-
mocratiemodel gebaseerd op een vrije rechtsorde biedt kansen 
op beter bestuur. Vrije nieuwsgaring, grondige achtergrondjour-
nalistiek en elektronische communicatie bieden grote kansen 
om wantoestanden en machtsmisbruik te remmen door ze aan 
het licht te brengen. Versterking van functionalistische interna-
tionale organisaties als de Europese Unie, ook in andere regio’s 
van het wereldbestel, prikkelt landen hun welbegrepen belangen 
en waarden gezamenlijk na te streven. 
 Goed georganiseerde, vrije samenlevingen kunnen de uitda-
gingen van de toekomst aan. Het zijn vooral de zwakste staten 
met de slechtste regeringen die zullen vastlopen. De armoede 
en het onrecht waar hun bevolkingen onder lijden verdienen de 
meeste aandacht. Wetenschap en technologie kunnen voor ef-
ficiënte, nieuwe energiesystemen zorgen. Als het energievraag-
stuk wordt opgelost, zijn er grote mogelijkheden die vooral voor 
de armste bevolkingsgroepen kunnen worden ingezet. Zonne-
energie is er nog voor miljarden jaren.

george clooney (verenigde staten)
Informatietechnologie kan helpen ernstige misdaden te voorko-
men. Wanneer regeringen beseffen dat de internationale media 
meekijken als zij hun eigen bevolking mishandelen, zullen zij zich 
eerder bedenken alvorens hele groepen worden gemarginaliseerd, 
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verdreven of  zelfs vermoord. 
Dat was de gedachte van de 
filmster George Clooney, die 
zich inzet voor de volken van 
Soedan. Samen met Brad Pitt 
en Matt Damon steunt hij Not 
on our watch, die satellietwaar-
neming boven Soedan heeft 
georganiseerd en geld inzamelt 
voor de oorlogsontheemden 
in Darfur. 

In januari 2011 is een derge-
lijke actie ook voor het zuiden van Soedan gestart. De bevolking 
sprak zich toen uit voor onafhankelijkheid, dus afscheiding. Zuid-
Soedan is christelijk en animistisch. De bevolking heeft tientallen 
jaren geleden onder oorlog met het noorden, dat islamitisch is. 
De islamitische regering van Soedan wordt gefinancierd met in-
ternationaal oliegeld en heeft de zwarte Zuid-Soedanezen steeds 
gemarginaliseerd. 

Gevreesd wordt dat Zuid-Soedan na een afscheiding een 
moeilijke zo niet wrede toekomst tegemoet gaat. Er zijn geen 
overheidsvoorzieningen, er is vrijwel geen geld en voedsel. De 
maatschappij wordt vooral in stand gehouden door noodhulp van 
buiten. Door satellietwaarneming wil Not on our watch verwoes-
ting van dorpen, stromen vluchtelingen en andere aanwijzingen 
van oorlog en onderdrukking aan de rest van de wereld tonen. 
‘Vreemde ogen dwingen’ is een oud gezegde. Ogen vanuit de 
ruimte kunnen Khartoem tot beter gedrag aansporen. 

Not on our watch is een samenwerkingsverband van de vn, 
de universiteit van Harvard, Google en acteurs. Informatie- en 
satelliettechnologie biedt niet alleen mogelijkheden voor geheime 

Foto: anp
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diensten, maar kan dus ook door particulieren, ngo’s en bedrijven 
worden ingezet als alarmsysteem.15 
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overzicht 
van de 30 
belangrijkste 
conclusies 
en aanbevelingen 

Zie voor de bijlagen www.sen-foundation.org

twaalf mondiale punten
1.  Versterking vn Veiligheidsraad door steeds opnieuw aan de 

Grote Vijf die vetomacht hebben andere grote staten (zo-
als India) als niet-permanent lid toe te voegen, zonder veto   
hoofdstuk 11

2.  Vredespolitiek en vermindering van bewapening door betere 
verdragen tegen massavernietigingswapens en nieuwe ver-
dragen tegen verspreiding van kleine wapens hoofdstuk 6

3.  Versterking Europese Unie door terugdringing van de unani-
miteitsregel in extern optreden en versterking van de posities 
van de voorzitter van de Europese Raad en de hoge verte-
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genwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid  
hoofdstuk 11 

4.  Hervorming van het Internationaal Monetair Fonds en de 
Wereldbankgroep met een grotere rol voor de topeconomen 
uit de opkomende economieën hoofdstuk 11   

5.  Versterking van het vn Hoge Commissariaat voor de Vluch-
telingen met meer bevoegdheden voor vluchtelingenzorg en 
handhaving van rechtsorde in grote kampen hoofdstuk 8

6.  Hervorming van vn-instellingen die ontwikkelingssamenwer-
king financieren om hen effectiever te maken hoofdstuk 11

7.  Uitbreiding van de rol van het vn-bevolkingsfonds voor vrij-
willige geboorteregulering en vn-programma’s voor bestrij-
ding van hiv/aids hoofdstuk 3 en 11

8.  Versterking van vn-instellingen ten behoeve van vrouwen-
autonomie hoofdstuk 3

9.  Oprichting van een Organisatie van Democratische Staten 
die binnen de vn als overleggroep werkt hoofdstuk 11

10. Oprichting van een Milieu Veiligheidsraad die in mondiale 
klimaatvraagstukken patstellingen kan doorbreken hoofd-
stuk 11

11. Emissiehandel in koolzuurgas hervormen of afschaffen; 
koolstofbelasting invoeren hoofdstuk 9 

12.  Verbetering van het wereldhandelssysteem door liberalisatie 
ten gunste van export van armere landen en regels ter bevor-
dering van eerlijke handelsproducten en ecologische produc-
tie hoofdstuk 7, 11 en 12

      
dertien punten op staatsniveau
1.  Verbetering van nationale waarschuwingssystemen bij ram-

pen en versterking van rampenorganisaties om kwetsbaar-
heid te verminderen hoofdstuk 5

2.  Verbeterde uitvoering van diverse verdragen, vooral inzake 
rechten van de mens, en versterking van toezicht daarop  
hoofdstuk 10, 11
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3.  Financiering van ontwikkelingssamenwerking, vooral voor 
het bereiken van Millenniumdoelen (basisvoorzieningen 
voor de mens) hoofdstuk 11, 12

4.  Internationale steun voor opbouw van maatschappelijke or-
ganisaties in arme en ondemocratische landen, waaronder 
vakbonden en democratische politieke partijen  hoofdstuk 
10, 12

5.  Democratisering die aansluit op humanitaire elementen van 
inheemse cultuur en religies  hoofdstuk 10, 11, 12

6.  Internationale samenwerking ter verbetering van politie en 
justitie hoofdstuk 10, 11, 12

7.  Belasting verschuiven van arbeid naar grondstoffen en ener-
giedragers hoofdstuk 2, 12

8.  Bepaalde gebruiksrechten en consumptiegoederen onder te 
veilen vergunningen brengen  hoofdstuk 2

9.  Tweepijlermodel van volksvertegenwoordiging en adviesra-
den hoofdstuk 10

10. Bevordering van onafhankelijke politieke berichtgeving via 
professionele media hoofdstuk 10

11. Landbouwgrond gebruiken voor 70 procent meer voedsel, 
niet voor biobrandstoffen hoofdstuk 4

12. Natuur beschermen door wetten en verdragen te handhaven  
hoofdstuk 7

13. Maatschappijleer en wereldoriëntatie in onderwijs hoofd-
stuk 10 

lokaal en persoonlijk: vijf punten
1.  Weloverwogen politieke partijkeuze hoofdstuk 13 en bij-

lagen 6 en 7
2.  Mondiaal bewust besturen in maatschappelijke organisaties, 
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