“Ik ben een fan
van de chemie”
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Louise Fresco, voorzitter Nationaal Platform Rio+20:

Rio+20

Louise Fresco

Louise Fresco, voorzitter van het Nationaal Platform
Rio+20, verzorgt tijdens deze VN-conferentie over
duurzame ontwikkeling de Nederlandse inbreng.
Volgens haar loopt Nederland voorop in duurzaamheid. Wel maakt Fresco zich zorgen over de antitechnologische houding van sommige invloedrijke ngo´s,
die zich tegen genetische modificatie, nanotechnologie
en chemie keren.
Tekst: Igor Znidarsic

D

e ‘20’ in Rio+20 slaat op het aantal jaren dat verstreken is sinds in 1992 de eerste VN-conferentie
over duurzame ontwikkeling in Rio de Janeiro
werd gehouden. De tweede volgde in 2002 in
Johannesburg, de derde wordt van 20 tot 22 juni
gehouden in Rio. De conferentie heeft twee
hoofdthema’s: ‘groene economie in de context van duurzame ontwikkeling en bestrijden van armoede’ en ‘het
versterken van het institutionele raamwerk voor duurzame ontwikkeling’. Het doel is om voor beide thema’s
politieke steun te verwerven.
Voor de industrie in het algemeen en de chemie in het
bijzonder is een belangrijke rol weggelegd bij de vergroening. Een obstakel daarbij is het imago van de chemie, meent Louise Fresco, voorzitter van het Nationaal
Platform Rio+20. “Jullie zouden daarom veel scherper
moeten communiceren dat er zonder chemie geen verduurzaming is.”
Nederland wordt in Rio politiek vertegenwoordigd door
onder meer staatssecretarissen Knapen (Buitenlandse
Zaken) en Atsma (Infrastructuur en Milieu). Fresco vertegenwoordigt er het maatschappelijk middenveld
(bedrijfsleven, ngo’s, wetenschap, enzovoorts). De vraag
hoe belangrijk de top is, beantwoordt ze nuchter: “Aan
de ene kant is zo’n top niet zo belangrijk, want het
meeste gebeurt ervoor en erna. Aan de andere kant is
het wel een ijkpunt. Iedereen staat weer even stil bij het
thema. De tekst van de slotverklaring is per definitie een
compromis, maar zo’n top stimuleert wel de dialoog
binnen en tussen landen. Dat moet je niet onderschatten.”
Wat gaat u er precies doen?
“Ik zal in allerlei discussiefora proberen de Nederlandse
ervaringen in te brengen. Ik ga niet vertellen wat er allemaal niet is, maar me vooral richten op concrete zaken
die zoden aan de dijk zetten. Vaak munten dit soort bijeenkomsten uit in vaagheden. Daarom hebben we
geprobeerd wat concreter te zijn door tien prioriteiten te

benoemen en tien best practices te
selecteren. De input voor de prioriteiten is afkomstig van deelnemers
aan diverse bijeenkomsten van het
platform. Ze zijn dus bottom-up
geformuleerd. Daarin is Nederland
echt uniek. Veel landen hebben niet
eens een document.”

Professor Louise Fresco is landbouwkundige, promoveerde in
Wageningen cum laude op het
tropische gewas cassave, en
heeft vele jaren veldwerk verricht
in ontwikkelingslanden. Zij was
van 1997 tot 1999 onderzoeksdirecteur op het agricultural
department van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van
de Verenigde Naties in Rome. Van
januari 2000 tot mei 2006 was zij
daar assistant director-general.
Sinds 2006 is zij als universiteitshoogleraar verbonden aan de
Universiteit van Amsterdam, met
als aandachtsgebied de grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief.
Zij bekleedt daarnaast talloze
nevenfuncties. Zo is zij onder
meer kroonlid en lid van het
dagelijks bestuur van de SociaalEconomische Raad (SER), lid van
de Raad van Commissarissen
van de Rabobank Nederland, en
bestuurslid van de United Nations University en van de Roosevelt Academy. Naast wetenschappelijke publicaties schrijft
zij columns in dagbladen, literaire kritieken en romans. In 2011
stond zij nummer 1 van de sector
onderwijs en wetenschap in de
door het maandblad Opzij opgestelde top 100 van machtige vrouwen. In de Volkskrant top 200 van
2010 stond zij als tweede vrouw
op de 26e plaats, en in de Trouw
Top 100 Duurzaamheid stond zij
op 13. Momenteel werkt zij aan
het boek Hamburgers in het Paradijs, voedsel in tijden van schaarste
en overvloed over de veranderende houding richting landbouw,
voedsel, milieu en technologie.

Als u maar drie prioriteiten mocht
meenemen naar Rio, welke zouden
dat zijn?
“Ten eerste het herdefiniëren van de
economie - de vervuiler betaalt - en
de vergroening van het belastingstelsel: dingen die duurzaam worden geproduceerd, kunnen onder
een lager btw-tarief vallen. Als
tweede: kringlopen sluiten. We hebben daar zowel technisch, economisch als chemisch veel meer kennis over dan twintig jaar geleden, en
weten dat het allemaal nog veel
beter kan. En als derde: het veranderen van consumentengedrag. De
milieudruk van producten ligt grotendeels bij de consument. Die is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 90 procent van het watergebruik bij het wassen. Je kunt wasmiddelen maken die minder water en een lagere
temperatuur nodig hebben, maar als de consument blijft
wassen met veel water en hoge temperaturen, schiet
dat niet op. Er is naast een technologische verandering
ook een gedragsverandering nodig.”

Hoe ver is Nederland internationaal gezien in duurzame
ontwikkeling?
“Nederland loopt echt voorop. Wij denken al wat langer
na over dit soort dingen en hebben inmiddels veel ervaring met duurzame productie- en handelsketens zoals e
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Prioriteiten

Tien prioriteiten voor een
duurzame toekomst
1. Economie opnieuw uitvinden
2. 	Maatschappelijk verantwoord ondernemen
3. Kringlopen sluiten
4. Systeeminnovatie stimuleren
5. Routines veranderen
6. Dialogen aangaan
7. Mensen machtigen
8. Kennis delen en gebruiken
9. Zorg verbeteren
10. 	Duurzaam omgaan met landbouw, water en energie

“Antitechnologisch denken is een
heel gevaarlijke ontwikkeling”
Fair Trade, modernisering van de
landbouw, milieulabels, waterbeheer, en de dialoog tussen industrie
en samenleving.”

Vindt u dat de Nederlandse industrie
oprecht geïnteresseerd is in verduurzaming, of is het meer het volgen van
een onvermijdelijke trend?
“Ik ben nog geen Nederlands bedrijf
tegengekomen waar duurzame ontwikkeling niet in het
businessplan is opgenomen. De meeste grote bedrijven
beseffen dat ze er geen baat bij hebben als de consumenten ongezond zijn en de wereld vergaat. Je kunt je
met vergroening ook onderscheiden, en je bespaart er
uiteindelijk grondstoffen en energie mee. Ik ben behoorlijk optimistisch over de Nederlandse industrie, die volgens mij vaak verder is dan de overheid.”
U heeft het over een kleine groep koplopers.
“Natuurlijk is het voor grotere bedrijven makkelijker.
Maar die beïnvloeden wel de hele markt. En ook het mkb
is bezig aan een inhaalslag.”
De markt wordt nog wel beheerst door het kortetermijndenken.
“Dat is echt aan het veranderen. De grote les van de crisis van 2008 is dat het op aandeelhouders gerichte kortetermijndenken niet de juiste weg is. Dat beseft iedereen. De samenleving vraagt van het bedrijfsleven juist
een langetermijndialoog. Natuurlijk is voor een bedrijf
ook de korte termijn belangrijk, maar je wordt geen
ongezond bedrijf als je aan duurzaamheid doet.”
Wat zou de chemische industrie nog beter kunnen doen?
“Ik ben echt een fan van de chemie. De chemische industrie doet al veel: reductie van CO2-uitstoot, hergebruik
van grondstoffen, substitutie, ontwikkeling van slimme
materialen. De chemie staat ook aan de basis van veel
ontwikkelingen in de biologie en biotechnologie. Toch
kampt de chemie, meer dan andere industrieën, met een
imagoprobleem. Men vindt chemie eng. Jullie zouden
daarom veel scherper moeten communiceren dat de
chemie een heel belangrijk ingrediënt is van de vergroening van de economie en aan de basis staat van biologische wetenschappen en ecologie. De chemie mag zichzelf best een beetje op de borst kloppen, want zonder
chemie geen duurzaamheid. Maar ik lees in de media
voornamelijk over biologie, genetica en hightech. De
chemie verdient echt een betere pers.”
Wat kan de chemie straks met het einddocument van
Rio+20?
“Je krijgt een aantal aanwijzingen, een referentiekader,
waarvan je als industrie kan zeggen: daar houden wij
ons aan. Ik hoop ook dat het boekje dat wij op basis van
onze consultaties gemaakt hebben, Prioriteiten, Praktij-
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ken en Inspirerende Initiatieven voor een Duurzame Toekomst, een soort referentie wordt. Ik roep de chemiesector op om na Rio een keer bij elkaar te komen en te
kijken waar jullie staan en hoe jullie de vergroening verder willen aanpakken.”
In hoeverre beïnvloedt de economische crisis de top in Rio?
“Vlak daarvoor, van 18 tot 19 juni, vindt in Mexico de G-20
plaats. Veel politieke leiders gaan van daar direct door
naar Rio+20. De crisis zal dus zeker de discussies beïnvloeden.”
Moeten de ambities bijgesteld worden?
“Je ziet bij de onderhandelingen voor Rio een tweedeling.
De rijke, Westerse OESO-landen hameren erop dat de
groei in de wereld overal duurzaam moet zijn. China,
India en andere opkomende landen zeggen: ‘ja hoor
eens, wij gaan groeien, we zullen proberen duurzaam te
zijn, maar jullie hoeven ons dat niet voor te schrijven’.
Het is mijn rol om te benadrukken dat er mogelijkheden
zijn om groei en duurzaamheid samen te laten gaan. Het
bewustzijn in China is overigens enorm toegenomen. Ze
zien bijvoorbeeld in dat het hun arbeidspotentieel aantast als ze erg gaan vervuilen met hun kolencentrales en
zo de volksgezondheid beïnvloeden.”
Een van de hoofdthema’s van de conferentie is duurzame
ontwikkeling en bestrijding van armoede. Wat is de relatie
tussen die twee?
“Over de afgelopen twintig jaar zie je dat in de landen die
een economische ontwikkeling hebben doorgemaakt
meer mensen over de armoedegrens heen zijn getild. In
China zijn dat er honderden miljoenen. In landen waar
geen economische groei is, zoals in sommige landen in
Afrika, neemt het armoedeprobleem juist toe. Economische groei is dus een noodzakelijke voorwaarde voor
bestrijding van armoede, maar is op zich niet voldoende.
Zo doet India, waar ook groei is, het slechter dan China
als het gaat om armoedebestrijding. Overigens moet de
groei uiteindelijk wel duurzaam zijn, net als het consumptiegedrag.”
Wat verwacht u uiteindelijk van Rio+20?
“Ik verwacht een slotverklaring die niet briljant zal zijn.
Er zal niet veel nieuws in staan over de groene economie.
Maar dat is helemaal niet erg. Er zit een geweldige dynamiek in de samenleving, niet alleen in Nederland, maar
ook in Europa en wereldwijd. Deze top is een deel van dat
proces. Het onderwerp eindigt niet op de top en de top
eindigt niet op 22 juni. Als ik zie wat er allemaal in werking wordt gezet, maak ik me geen zorgen over het
elan.”
Waar maakt u zich wél zorgen over?
“Over de antitechnologische houding van sommige
ngo´s. Ze zijn soms slecht geïnformeerd, maar hebben
wel een grote stem en een grote invloed op de publieke
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Best practices

Twee van de tien best practices
zijn gebaseerd op chemie:
opinie. Dat moeten we niet onderschatten. Chemie is
daar echt een kop van jut, evenals genetische modificatie
en nanotechnologie. Er zit een grote emotionele kant
aan. Die ngo´s en het onvoldoende geïnformeerde
publiek hebben snel het gevoel dat alles wat uit de industrie komt gevaarlijk is, en dat de oplossing ligt in het
afwijzen van groei, industrialisatie en mondialisering. De
wetenschap en de industrie slagen er onvoldoende in om
een tegenwicht te bieden aan dat soort simplistische
voorstellingen van hoe de wereld in elkaar zit. Men idealiseert een pre-industrieel verleden, waarbij men zich
niet realiseert dat de levensverwachting toen op veertig
jaar lag en de meeste mensen de hele dag moesten werken. Dit soort antitechnologisch denken is een heel
gevaarlijke ontwikkeling. p

• Koudwaterwassen. Unilever
ontwikkelt een wasmiddel waarmee je niet alleen met koud water
kunt wassen, maar dat ook na één
keer spoelen is verdwenen. Energie-, water- en werkbesparend,
mits je met de hand moet wassen.
• Barnsteenzuur uit biomassa.
DSM bouwt samen met het
Franse Roquette een fabriek voor
de productie uit biomassa van
barnsteenzuur voor onder meer
plastics en medicijnen.
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“Zonder chemie geen
duurzaamheid”

