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Globalisering en duurzaamheid: macht en machteloosheid van de staat 

Oratie van Prof. Dr. Kees Zoeteman  

24 mei 2002, aula KUB Tilburg 

 

Zonder een goed functionerend legitiem mondiaal bestuur, waaraan alle staten een deel 

van hun souvereiniteit afstaan, zullen wereldwijde afspraken van overheden, 

multinationals en maatschappelijke organisaties zoals het Wereld Natuur Fonds, recent 

bepleit door Kofi Annan, geen stand houden. Daarom moet de aanstaande aarde top van 

regeringsleiders in Johannesburg als mislukt worden beschouwd wanneer deze zich 

beperkt tot vrijwillige private initiatieven (tract 2 initiatives). Milieu moet o.a. beter 

worden verankerd in de Wereld Handels Organisatie en de VN worden uitgebreid met 

een veiligheidsraad voor duurzaamheid.  

 

Een van de belangrijkste huidige problemen is dat de globaliserende wereldgemeenschap een 

efficient en gelegitimeerd bestuur aan de top ontbeert. Dit dringt temeer daar globalisering en 

het verknoopt raken van alles met alles de wereld minder stabiel maakt. De financiële Azië 

crisis vier jaar geleden en de gevolgen van 11 september 2001 zijn hier voorbeelden van.  

 

Duurzame ontwikkeling evolueert in fasen. In Nederland zijn wij na de eerste fase van natuur 

uitbuiting, in de zeventiger jaren in een tweede fase gekomen van overheidsregulering, 

waarbij de spanningen tussen bedrijfsleven en maatschappelijke belangengroepen hoog 

opliepen. In de negentiger jaren groeide na het tot stand komen van wetten en de handhaving 

daarvan het vertrouwen tussen partijen waarop in navolging van het overleg tussen sociale 

partners ook op milieugebied overeenkomsten werden gesloten. Deze derde fase van bijna 

duurzaamheid kan in de komende periode worden gevolgd door een vierde fase van duurzame 

ontwikkeling waarbij bedrijven uit zichzelf sociale en ecologische waarden in de 

bedrijfsvoering meenemen, onder meer omdat dit hun kwetsbaarheid voor internationale 

consumenten boycots verlaagt. Als lange termijn ideaal ligt een vijfde post-duurzame fase in 

het verschiet waarbij het schaarste denken wordt verlaten en het scheppen van nieuwe 

waarden aan de orde komt. 

Nederland bevindt zich op dit moment op de overgang van de derde naar de vierde fase van 

duurzaamheid. Mondiaal vertoont de samenleving echter alle kenmerken van fase twee: er 

ontbreekt nog een democratisch wettelijk systeem dat wordt gehandhaafd en waaraan de 

individuele staten zijn onderworpen; tegelijk neemt de polarisatie met maatschappelijke 

belangenorganisaties toe, zoals de rellen bij topontmoetingen sinds Seattle illustreren. Deze 

protesteren richten zich in essentie tegen het ontbreken van goed mondiaal bestuur en de 

daardoor eenzijdige effecten van globalisering zoals die vooral wordt gepropageerd door het 

Westen onder aanvoering van de VS. In deze fase is het verbeteren van het functioneren van 

de overheidsinstellingen op mondiaal niveau de eerste prioriteit. Een mogelijke 

ontwikkelingsroute is om in navolging van de uitbouw van de eerst alleen op economie 

gerichte Europese instellingen de WTO op korte termijn te versterken met sociale en 

ecologische aspecten. Op basis van een op dergelijke wijze versterkt mondiaal 

overheidsbestel zal de derde fase van duurzaamheid met succes mondiaal kunnen worden 

betreden. Een goede mondiale besturing in de derde fase zal vorm kunnen krijgen door een 

samenspel van internationale overheidsinstellingen, overeenkomsten met het transnationale 

bedrijfsleven en de zich mondiaal organiserende civiele samenleving. Het door Kofi Annan 

voorgestelde Global Compact loopt hierop vooruit. Voor plotseling optredende 

destabiliseringen van het mondiale systeem op economisch, sociaal en milieuterrein zou een 

nieuwe VN Veiligheidsraad voor duurzaamheid moeten worden ingesteld. 

 



Globalisering tast de souvereiniteit van de staat op het eigen grondgebied aan en beperkt de 

rol van de oude koloniale staten van het Westen in het mondiale bestuur. Het klassieke 

machtsspel van staten zal, om voorbereid te zijn op de derde ontwikkelingsfase, tegen het 

licht gehouden moeten worden van de houdbaarheid ten aanzien van duurzaamheidsprincipes 

zoals het recht van alle volkeren op ontwikkeling, het voorkomen van afwenteling van 

problemen van economische groei op anderen nu en later en het niet op voorhand zwaarder 

wegen van economische belangen dan sociale en ecologische.  

De staat moet door globalisering nieuwe rollen gaan spelen. In de internationale arena wordt 

van de staat gevraagd haar invloed samen met andere staten aan te wenden om de mondiale 

instellingen zoals deVN en de Bretton Woods instellingen zoals de WTO te vernieuwen 

richting meer democratische besluitvorming, transparantie en integraliteit van afwegingen bij 

besluiten. De arrogantie van de economische en militaire macht van de G7 landen en de 

arrogantie van de macht van de G77 plus China om obstructie te plegen zullen plaats moeten 

maken voor het  respecteren van elkaars rechten en plichten wil een duurzame mondiale 

samenleving dichterbij kunnen komen. Juist door globalisering nemen de verschillen tussen 

landen toe omdat globalisering economische groei in goed georganiseerde landen versnelt en 

landen met een slecht bestuur marginaliseert. Zonder hulp van buiten zullen de zwakkere 

landen steeds meer achterblijven en daarbij het mondiale systeem destabiliseren.  

Nationaal wordt van de staat gevraagd de kansen van globalisering maximaal te benutten en 

de gevaren ervan, zoals import van criminele activiteiten, in te dammen. Dit vraagt o.a. een 

goede nationale coordinatie. Het ontbreken in de Nederlandse Nationale Stategie voor 

Duurzame Ontwikkeling van een keus om de coordinatie van de Nationale Strategie op te 

hangen aan een eenheid onder de Minister President, zoals in Engeland en Duitsland, is een 

gemiste kans. 

 

In de periode tussen de eerste wereldtop over de aarde in 1992 in Rio de Janeiro en de 

komende top tien jaar later in Johannesburg is de duurzaamheid van de wereld niet duidelijk 

verbeterd. De temperatuur van de aarde is gestegen, Aids infecties zijn verdrievoudigd, de in 

het vooruitzicht gestelde verdubbeling van ontwikkelingshulp is niet verwerkelijkt, de 

bedragen zijn wereldwijd juist gehalveerd. Al staan hier andere meer bemoedigende tekenen 

tegenover, zoals de groei van buitenlandse investeringen, toch lijkt de politieke bereidheid om 

van duurzame ontwikkeling een prioriteit te maken eerder kleiner dan groter geworden. Bijna 

een eeuw geleden schreef Gandhi “Het kan lange tijd duren voor de wet van de liefde 

erkenning zal vinden in internationale zaken. De bureaucratieën van overheden staan tussen 

en verbergen de harten van het ene volk voor die van het andere”. Gandhi had reeds de vijfde 

duurzaamheidsfase van de post-duurzame samenleving voor ogen. De wereld zal niet uit het 

slob van de tweede fase komen als compassie geen toepassing vindt bij de leiders en hun 

verwanten op het wereld toneel.  
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