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Weg met de BV Nederland
Column

Sybrand Frietema de Vries

O

p dit moment wordt in
Nederland onderhandeld
over het Klimaatakkoord.
Doel is handen en voeten te geven
aan de internationale afspraak om
de opwarming van de aarde binnen
twee graden of minder te houden.
De usual suspects, het nationale
circus van alsmaar doorpolderende
vertegenwoordigers van bedrijven,
instellingen en milieugroeperingen
zijn aan een aantal tafels gezet om
te kwartetten onder leiding van een
aantal oud-politici.
Het klinkt ongetwijfeld cynisch
maar ik denk dat deze werkwijze
niet de oplossing is. Met alle respect voor de deelnemers die ongetwijfeld hun best doen om oplossingen aan te dragen die verlaging van
CO2-uitstoot dichterbij brengen én
de achterban tevreden houden,
ontbreekt in het hele proces het

uitgangspunt van het gemeenschappelijke, van het algemeen
belang.
Ik meen dat de som van alle,
zorgvuldig tegen elkaar uitgespeelde individuele belangen – hoe ingewikkeld ook verpakt – uiteindelijk
niet de formule is om te komen tot
een gemeenschappelijk belang.
Zeker niet één dat zo veelomvattend
is als de klimaatopgave.
Het Klimaatakkoord is geoutsourcete politiek – het niet durven nemen van beslissingen. Juist op het
moment dat de maatschappij om
richting en sturing schreeuwt. En de
beginselen die aan een klimaatakkoord ten grondslag zouden moeten
liggen, zijn die die in het DNA van
partijen als het CDA en PvdA zouden moeten zitten: rechtvaardigheid, rentmeesterschap en solidariteit in internationale context. Maar

ik hoor ze niet.
Voorbeeld. De transportsector
neemt wereldwijd maar liefst 26
procent van de uitstoot van CO2
voor zijn rekening en dit aandeel
groeit nog steeds, zeker in ‘transportland’ Nederland. Dat kan niet
doorgaan. Het hele idee van het
over grote afstanden vervoeren
van personen en spullen moet
dringend op de schop. Een appel
die twintigduizend kilometer
verderop geplukt is, een feestje
vieren in Las Vegas, het hele jaar
door rozen uit Afrika. Het is logistiek fantastisch knap maar het kan
niet meer.
Dát zouden politici moeten zeggen. Natuurlijk dienen er dan afspraken gemaakt te worden om
mensen aan andere banen te helpen
en bedrijven zich te laten aanpassen. Maar die verantwoordelijkheid
leggen we in de handen van politici,
die kunnen daar middelen voor
beschikbaar stellen.
Door het direct bij de spelers in
het economisch verkeer te plaatsen

Het hele idee van
het over grote
afstanden vervoeren
van personen en
spullen moet
dringend op de
schop

worden er geen beginselen vastgelegd, worden er geen leidraden
gesponnen maar zijn de spelers in
een interactief proces bezig met het
doorrekenen van de eigen verliesen winstrekening. Het Klimaatakkoord is zo de definitie van marktdenken en daar zit juist de fout. We
moeten snel af van de gedachte dat
de ‘BV Nederland’ ons wel uit het
ravijn trekt. Deze ‘BV’, met een
aantal multinationale ondernemingen voorop, heeft ons er juist in
gereden.
Wij, burgers en bedrijven, maken deel uit van een ondernemende
gemeenschap. In de vorm van een
coöperatie, de ‘Coöperatie Nederland’. En wij willen daadkrachtige
coöperatieve bestuurders die beslissingen durven nemen.
In het algemeen belang.
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