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I

UNIVERSITAIRE VREDESDAGEN

i

Sedert 1981 worden jaarlijks op of omstreeks 1 maart aan verschillende
universiteiten in Nederland en Belgie universitaire vredesdagen georga-
niseerd, d.w.z. dagen waarop activiteiten plaatsvinden rond de problema-
tiek van oorlog, vrede en veiligheid. Hot initiatief tot het houden van de
universitaire vredesdagen werd in het midden van de zeventiger jaren
genomen door de Nobelprijswinnaars McBride, De Duve, Prigogine en
Kastler met het oogmerk de discussie over oorlog, vrede en veiligheid
tussen academici nieuw leven in to blazon. De datum 1 maart werd geko-
zen omdat op die dag to Japan de slachtoffers van Hiroshima. en Nagasaki
worden herdacht, alsmede omdat op 1 maart 1954 de Japanse vissersboot
'Lucky Dragon' getroffen werd door de fall-out van een waterstofbom-
explosie die op een Bikini-atol plaatsvond.

Hot symposium 'Naar een duurzame veiligheid' vond in het kader van de
universitaire vredesdagen plaats. In 1989 werden er mede universitaire
vredesdagen georganiseerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, de Kat-
holieke Universiteit Nijmegen, de Universiteit Twente en de TU Delft.

DE STUDIUM GENERALE-SERIE 'DENKEN OVER EEN DUURZAME
TOEKOMST'

De bundel 'Naar een duurzame veiligheid' is de eerste in een Studium
Generale-reeks over de kwestie van de duurzame ontwikkeling, zoals die
door de commissie-Brundtland in haar rapport Our Common Future' aan
de orde is gesteld. Deel 2 van doze serie zal getiteld zijn 'Terug naar de
grenzen', over duurzame ontwikkeling en economische groei en zal naar
schatting medio 1990 verschijnen. Deel 3 tenslotte zal als titel hebben 'De
toekomst wordt nu gemaakt', met als centraal thema de verantwoor-
delijkheid, vanuit ethisch perspectief bezien, van de mens en de samen-
leving waarvan hi j deel uitmaakt ten aanzien van het milieu en zal naar
schatting eind 1990 verschijnen.
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VOORWOORD

mr. Tom Spronk

'Naar een duurzame veiligheid?' is het verslag van het gelijknamige sym-
posium over de interrelaties tussen de milieu- en de veiligheidsproblema-
tiek dat op 12 mei 1989 aan de Rijksuniversiteit Utrecht gehouden werd.
De aandacht voor deze problematiek is van tamelijk recente datum. Na
het verschijnen van enkele incidentele studies op dit gebiedl wordt in het
bekende rapport van de commissie-Brundtland Our Common Future'
deze kwestie voor het eerst in een breed verband en voor een breed pu-
bliek aangesneden. De commissie-Brundtland geeft wat dit vraagstuk
betreft het volgende aan.2
1. Declaims op natuurlijke en menselijke hulpbronnen in verband met
veiligheidsbehoeften. Mede vanwege onze buitensporige militaire uit-
gaven wordt het milieu overgeexploiteerd. Een voorbeeld: het bedrag dat
in een halve dag aan militaire uitgaven wordt gedaan is genoeg om een
reddingsplan voor het bedreigde tropisch regenwoud gedurende een jaar
to financieren.
2. Milieuverslechtering als oorzaak van spanning en conflict. Milieuver-
slechtering is zelden de enige oorzaak, maar kan wel een belangrijke, of
zelfs de belangrijkste rol spelen in het ontstaan van spanningen en con-
flicten. In de derde wereld bijvoorbeeld roepen verschijnselen als milieu-
vluchtelingen en voedseltekorten ten gevolge van het onbruikbaar worden
van landbouwgronden veel spanningen op.
3. De gevolgen van oorlogvoering op het milieu. Het is duidelijk dat een
komende nucleaire oorlog tevens de grootst denkbare milieuramp zal
betekenen: grootschalige vernietiging, gevolgd door de zg. nucleaire win-
ter. Maar ook conventionele en eventueel biologische en chemische oor-
logvoering kunnen worden genoemd als desastreus voor het milieu.

Het rapport Our Common Future' is onder andere gericht aan alle rege-
ringen ter wereld. De Nederlandse regering heeft haar standpunt inzake
dit rapport uiteengezet aan de Tweede Kamer.3 Voor wat betreft de pas-
sage in het rapport over de relaties tussen milieu en veiligheid is dit
standpunt ons inziens heel summier en doet geen recht aan de uitgebreide
analyse die de commissie op dit terrein maakte. Deze constatering
vormde de belangrijkste aanleiding voor het organiseren, van het sym-
posium. In dit verband moet ook het besluit, de (toen' net demissionair
geworden) staatssecretaris van defensie uit to nodigen teneinde het stand-
punt van zijn departement in deze uiteen to zetten, gezien worden. Hem
werd ook nog door de overige sprekers gevraagd in zijn lezing op de

1Zie de elders in dit boek opgenomen literatuurlijst.

2Our Common Future, p. 290 v.

3TK, zitting 1987-1988, 20 298.
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volgende vragen in to gaan:

1. How far does the Ministry of Defence in the Netherlands, and indeed
the Dutch government as a whole, accept the proposition that there are
substantial and fast-growing linkages between security and environmen-
tal concerns?
2. If the response above is Yes, what measures does the State Secretary
for Defence, and indeed the Dutch Government as a whole, propose to
take in a response?
(N. Myers)

3. Waarom neemt Nederland zo weinig een eigen standpunt in ten aan-
zien van 'Environmental Security'-vooorstellen vanuit de Sovjet-Unie;
en in bet verlengde daarvan:
4. wat is de Nederlandse visie op bet uit Oost-Europa komende voorstel
tot bet bereiken van een 'comprehensive security', welke zowel militaire-
als milieuveiligheid omvat?
U.B. Opschoor)

5. De meeste grondstoffen, essentieel voor onze industriele samenleving,
zijn eindig. Economische groei, groei van produktie en consumptie, zal
een groter beslag leggen op bet gebruik van deze grondstoffen. Vindt -u,
met mij, dat we moeten streven naar een sterke reduktie van ons grond-
stoffengebruik en dat een verdere economische groei strijdig is met bet
streven naar een veilige en duurzame wereld?
Indien u de doelstelling van ekonomische groei accepteert, is bet dan niet
noodzakelijk dat deze ekonomische groei gepaard gaat met een afname
van bet grondstoffengebruik?
6. Fouten worden vooral op grote schaal gemaakt binnen grootschalige
systemen die slechts gericht zijn op een enkele doelstelling, n1. bet ver-
groten van de ekonomische produktiviteit voor enkelen in deze samen-
leving. Kleinschalige ontwikkelingen zijn eerder foutvriendelijk. Dat
betreft ook ekonomische aktiviteiten zoals landbouw en industrie. Bent u
bet met mij eens dat we in dit kader moeten streven naar een klein-
schalige samenleving waarin de lokale markt domineert over de inter-
nationale markt?
(T. de la Court)

7. Wat is de mening van de Staatssecretaris over bet RMNO rapport Mili-
taire Activiteiten, Natuur en Milieu, Aanzet tot een Onderzoeksprogram-
ma?l Is de Staatssecretaris van plan onderzoek op dit terrein, ook door
universitaire onderzoeksinstellingen, to stimuleren?
8. Hoe staat de Staatssecretaris tegenover een aanpak zoals bij de zure
regen of de bode mproblematiek gekozen is (waarbij in korte tijd een
breed opgezet onderzoeksprogramma van de grond is gekomen) om de
versnipperde onderzoeksinspanningen die op dit moment plaatsvinden, in
een stroomversnelling to krijgen?

11
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9. Hoe zou de Staatssecretaris dit onderwerp in internationaal verband,
met name in de NAVO, meer aandacht.willen laten krijgen?
(A.M.C. Goedmakers)

Graag wil ik nog op deze plaats mijn dank uitspreken aan prof.dr. W.C.
Turkenburg, verbonden aan de vakgroep Natuurwetenschap en Samen-
leving van de Rijksuniversiteit Utrecht, die mij op het onderhavige on-
derwerp attent heeft gemaakt, aan ir. Willem de Ruiter, aan dezelfde
vakgroep verbonden voor het voorzitten van de discussie en aan mijn
collega Jan Weerdenburg voor zijn begeleiding en adviezen.
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ENVIRONMENTAL LINKAGES TO SECURITY ISSUES

Prof.dr. N. Myers

I remember the time, five years ago, when the Brundtland commission
was starting its work and the secretary of the commission wrote to seve-
ral environmentalists and asked: "What do you think we should be look-
ing at; is there anything in particular?" He wrote to me: "what can you
tell us about tropical forests or mass. extinction of species?" and other
things I wa's working on, and I said: "Forget all those things until you
have dealt with the number one issue and that is the environmental as-
pect of security issues". That was in 1985. The secretary of the Brundt-
land commission wrote back to me: Now come on, be serious, what has
the environment to do with security?". Three years later, they wrote
again and asked if I would care to draft a chapter for their final report
dealing with environmental aspects of security issues; three years was a
very long time and in that time they had done some homework. Now, as
you know, it is not only Ms. Brundtland and the other twenty-five poli-
ticians, economists and policymakers in that commission who were sing-
ing this song, but also people like Chancellor Kohl, Mr. Gorbachev, and
Malcolm Frazer.' Even the iron lady of Great Britain is now starting to
say that climatic dislocations could present a threat to the security in-
terests of a nation that could be among the greatest threats that we face,
and although she did not say it I am sure she meant that if we see the
tide rising around the Houses of Parliamant in .London, that is not a
threat which we can repel by dispatching a few tanks. These are new
sorts of threat to security interests and it requires a whole new way of
defining and evaluating what is meant by security interests and how we
safeguard them. First by way of a conceptual background -enough theo-
rizing- let us have one or two concrete examples. Consider if you will,
Ethiopia. In de 1960's Ethiopia was continuing to lose its forests faster
than ever, especially in the mountain areas where 90% of the population
of Ethiopia lives. As a result of deforestation, there was massive soil
erosion from the croplands and as the soil disappeared, the fertility dis-
appeared and the food grown per hectare became less. At the same time
there were more mouths than ever to feed. The result of this was rising
food prices, especially in the cities. Due to this, by 1973 there was con-
stant rioting in the cities, which in 1974 became so acute that emperor
Haile Selassie was overthrown and the new Dergue government was in-
stalled. This was the first time that any government had been overthrown
by environmental issues. I don't want to overstate the case. Of course a
lot of other factors were mixed in there; I mention population growth,
the feudal system of the Ethiopian government, the repressive nature of
the Haile Selassie regime, all kinds of political and economic-social fac-
tors, but I want to emphasize that the key factor, the key catalyst which
made all these other elements come together and bang; was the en-

'Former prime-minister of Australia (TS)
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vironmental dimension. The new Ethiopian government did what it could
to restore agriculture, but it didn't move really fast enough. And as a
result the overloaded highlands began to feature an outmigration of peas-
ants, who were looking for somewhere to grow enough food to feed their
families. These peasants began to migrate down from the mountains in
the center of Ethiopia. A good number of them headed for a region
known as the Ogaden, which is on the border with Somalia. The Soma-
lian people saw these Ethiopians coming down the mountainside towards
their frontier. The Ogaden has been a zone of tension, stress and conflict
for many generations and the Somalians'thought:,'an invasion is brewing'.
The Somalians mobilized and went to war in. 1978, a war which lasted for
two years as you know. Now if that had been confined to those two na-
tions, that. in itself would have been regrettable enough; they are two of
the most impoverished nations on the face of the earth. They can't afford
to start spending millions of. dollars per year on fighting. But the war was
not confined to those two nations. The Horn of Africa is situated geo-
graphically right next door to those two strategic oil tanker lanes that
bring oil from the.Persian Gulf from the Middle East right to the wes-
tern world. To safeguard its interests there, the United States intervened
on the side of Somalia in that war and next, as always happens, the So-
viet Union intervened in support of Ethiopia. The amount spent on that
war eventually was more than two and a half billion dollars, more than
two billion of which was injected by the superpowers from outside.
Ethiopia and Somalia could have done an, awful lot about development
with two and a half billion dollars. The key figure, released by the Uni-
ted Nations a little while ago, suggests that. for the sake of only fifty
million dollars a year during the 1960's, a total of half a billion dollars
altogether, Ethiopia could have restored the tree cover on its highlands,
replenished and regenerated the soil, boosted its agriculture and the rea-
son for the migration. from the highlands -indeed the reason for the
overthrow of Halie Selassie- could have been avoided. For the sake of
half a billion dollars, instead of the two and a half billion dollars that
were finally spent on that war. That is one particular instance. There are
lots of other instances which I won't go into in detail.

Let us consider, in a broader context, how much scope there is going to
be for conflict within and between nations, as more and more people
with more and more demands for, material goods are, trying to make out
in a world where some of the most critical stocks of raw materials are
being rapidly depleted. Not just topsoil, but also forests, vegetation,
water supplies and fisheries. A few years ago my own nation actually
came within just a few days of a cod war with Iceland over cod stocks.
Let .us all speculate a little on the potential for many more outbursts of
violence, conflict and other forms of confrontation between nations in
the future. Not just between developing nations like Ethiopia and Soma-
lia, but also between advanced nations such as Britain and Iceland. Let us
consider one particular natural resource: water. And look at it with re-
spect to the Middle East. The main source of conflict in the Middle East
traditionally has not been over the liquid that is abundant there right
now -oil- but has been over the liquid that has always been very scarce
in the Middle East and will continue to be scarce long after the oil sup-
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plies have run out completely, and that is water. In 1967 the Israelis went
to war with the Arabs; officially it was over some political matter in the
Gulf of Aqaba. But in 1973 I had a chance to speak with General Moshe
Dayan who was Minister of Defence for Isreal during the 1967 war and
was the architect of Israel's victory, and he told me that the main reason
why the Israelis mobilized and went to war, wasn't political. It was that
the Syrians were moving to divert the water of the Jordan river on the
Golan heights -the river rises in Syria, flows into Israel and then along
the West bank- and also the Jordanians were making plans to sequester
the water from the river Jordan entirely for their own purposes. Those
two nations were trying to deprive Israel of the waters of the river Jor-
dan and that river is the very lifeblood of Israel's agriculture. So, Israel
felt it had no option but to go to war. It was essentially a water war.

There is another water war in the making in the Middle East around
the corner in Egypt. Egypt is more dependent upon the water of the
river Nile than any other nation is dependent upon any single resource.
The river Nile rises in eight other countries upstream, which makes
Egypt rather vulnerable to what some of those other eight nations might
do. The nation that is the most disinclined to co-operate with Egypt is
Ethiopia where 70% of the Nile's water rises. Ethiopia has been declaring
that, in order to support its settlement policies for unfortunate peasants,
it wishes to engage in a massive irrigation program in the western part of
Ethiopia, which will mean diverting a large part of the blue Nile and
would reduce the flow of the main Nile in Egypt by some 35%. President
Sadat said a few years ago, just before he was assassinated, that if an
upstream nation -he didn't name it but he meant Ethiopia- were to move
ahead with plans of that sort, Egypt would have no option but to go to
war. And only nine months ago that message was reiterated by the For-
eign Minister of Egypt, who said: We shall not hesitate -be you warned
you upstream nation- that war will be immediate if plans are imple-
mented to divert that water. He went on to say that Europe and North
America just doesn't understand the situation; they think that any further
war that Egypt will be involved in will be a political one and of course
be with Israel or possibly with Lybia. The Prime Minister said: On the
contrary, it will be a natural resource war and it will be between African
nations." That is an example of scope for conflict over a river.

Recall, if you will, that of the two-hundred major rivers in the world
one-hundred and fifty are shared by two or more nations. A massive
scope there for future conflict. There has been conflict already at the
Ganges, the Mekong, the Amazon, the Niger and several other rivers.

Now, let us just review. analytically those few examples and let us con-
sider that the essence of the situation is that economies are often highly
dependent upon the natural resource base of soil, water, vegetation, cli-
mate and if those natural resource stocks are unduly depleted .for what-
ever reason then the economy of that nation will be held back, might
even be put into reverse and that will lead to social dislocations, political
upheavals, confrontation, conflict and eventually. hot hostilities, whether
within an individual nation, or between nations. That is the basic thesis
of the linkages between environment and security. And, to repeat, as
more people with more'demands press upon the natural resource base of
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the world that is itself being depleted, there is going to be all the more
scope. Let us bear in mind that within the next 35 years we are going to
have twice as many people on earth, and they will be looking for three
times as much food and demanding four times as much energy as is the
case today. A massive potential there for environmental conflict. Some of
the linkages will be direct, as in the case of Egypt and Ethiopia, some
will be more indirect and some will be quite diffuse. One of the most
indirect and diffuse, but the most significant of all, is climatic change,
especially in the form of the greenhouse effect. This is a problem that
will. not arise in one particular area like the Nile valley, the Jordan valley
or the Horn of Africa. It arises all around the world. Everybody is con-
tributing. We have all contributed many times today: as soon as we woke
up this morning we put on a light, we put on the kettle and we put on
the radio. We shall all suffer, but it looks as if some nations will suffer
more than others. You have heard what the President of the Maldive
Islands said: if the sea-level rises by just two meters, that is good-bye to
his country, the whole territory will disappear beneath the waves. No
invading army has ever been able to annihilate any country to the extent
of total elimination. The Maldives is only a small country and its people
can be accommodated elsewhere. But what about Bangladesh. You know
that last year when there were floods one-third of the country was under
water for quite some time. It is projected that even with a medium
amount of sea-level rise at least half or maybe two thirds of Bangladesh
will be permanently under seawater within just another few decades, by
which time Bangladesh might well have two-hundred million people
instead of just one-hundred million. The people of Bangladesh may well
then be saying: "Hey, who set up this problem of rising sea-level? Where
did the greenhouse effect come from? Was it the Indians? Or the Chi-
nese? Or the Africans? Or the Latin Americans?" And the answer will
be: no, it wasn't any of those; the principle responsiblity for the green-
house effect and the sea invasion of Bangladesh lies with Europe, North
America, Japan and the other so-called advanced nations. Bangladesh
may turn to the advanced nations and say: You folks set up this pro-
blem, you have in effect invaded our country with seawater, we want
enormous reperations", and it wouldn't be the only country. Egypt will
be another, as the Mediterranean starts to march up the Nile valley. In
fact, many developing countries may turn to the developed world and
say: "You're the folks who set up this enormous problem for us, what are
you going to do about it?" And if the rich world says: "Well, we'll form a
committee and well publish a report in a couple of years", there may be
all kinds of more violent responses from the affected nations and bear in
mind also that by the time that kind of scenario works out there will
almost certainly be the means available to impose extreme -nuclear-
violence. It is pretty certain that means to extreme violence will be avail-
able to disaffected groups of people by the end of this century, if not
before.

Are we really so assured that our environmental situation is really so
serious, so acute, even catastrophic, as to warrant an analysis of that
sort? Well, let us again 'pick up the Brundtland-commission and remind
ourselves again that they were not woolly-headed and' woolly-minded
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conservationists; they were all politicians, policy-makers, economists,
bankers, industrialists, ranchers and scientists. They stated in their final
report that human kind faces two great threats. The first is the threat of
a nuclear exchange -and pray God that will remain only a possiblility-;
the second great threat that we face is the threat of gross environmental
degradation around the world. Far from being a possibility for the fu-
ture, it is a fact right now that the environmental underpinnings of our
economies, of our daily welfare, of our very survival are being depleted
at ever more rapid rates. We might say: "Well, if that is the case, if things
are as serious as that environmentally, how do we solve it and what will
it cost? Is it feasible or will it turn out to be just too expensive?" We
have perhaps some figures. Various organisations have done some es-
timates: the Worldwatch Institute, the World Bank, the United Nations
and UNICEF. Generally speaking, the estimates are more or less in the
same range: between fifty and a hundred billion dollars a year, for a
period of about ten years. If we spend money on that scale, we could go
a very long way to getting on top of those problems before they get on
top of us. Problems of deforestation, the spread of deserts, loss of top-
soil, mass extinction of species, population explosion, the ozone layer,
the greenhouse effect -we can get on top of al those problems if we save
up somewhere between fifty and one-hundred billion a year. It sounds
like a lot of money. Let us take a medium figure of 75 billion dollars a
year. That is twice as much as is being spent on foreign aid by all nations
of the world right know (I say foreign aid because most of these en-
vironmental problems are in the third world's tropical regions, but of
course the greenhouse effect and ozone layer is a global issue).

It turns out that one sort of funding could quite simply come available
and it is the one source that is big enough to supply us with 75 billion
dollar a year. It is -wait for it- the military budget. 75 billion dollars is
the equivalent of only seven weeks of military outlays worldwide. The
question that policymakers, political leaders and military strategists might
well start to ask themselves is: "Could we not buy more real and enduring
security for ourselves by foregoing one further super-sophisticated plane
at the cost of 50 million dollars?" I use that same 50 million dollars to try
to get on top of the population problem, or to get on top of deforesta-
tion, to halt the spread of deserts or to restore the ozone layer. It will be
possible to hold the decline of tropical forests with all that will mean for
our climate for about 1.5 billion dollars a year. That is the equivalent of
half a day military spending. To halt the spread of deserts would cost
about two and a half times as much, but is only going to be a bit more
than one day of military spending. To supply family planning facilities to
those 40-50% of all couples in the third world who possess the motiva-
tion for family planning, but lack access to family planning facilities,
could cost an extra 3 billion dollars a year. That is the equivalent of only
one day of military spending. Surely, wouldn't the entire community of
nations enjoy a more secure future if we were to tame the population
problem for the cost of only one day of military spending? Isn't this
trade-off really quite cost-efficient?

Now, despite that kind of arithmetic there are still many political lea-
ders who say: "Well, okay, the scientific-theoretical attraction of the
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arithmetic does stand up. But, that, unfortunately, is not the way the real
world works. You've got to be practical and pragmatic and you've got to
realize that the world outside the window doesn't function in the way
that nice little academic symposia would have it work. That used to be
said until about five years ago. But all kinds of political leaders and mili-
tary strategists are now beginning to say something the same. One of
them who has been saying that for quite a. few years is Robert McNa-
mara, and he must know as much about security concerns and how to
safeguard them as anybody. Another one, more recently, is Mr. Gorba-
chev: He is now saying that we need to look out for global climate and
safeguard the Arctic and solve common collective environmental pro-
blems. There seems to be the start of a rising crescendo of political voi-
ces that are saying, This is the new way to go", in terms of security
issues. In fact three nations have already pioneered the measures neces-
sary in this direction. They have each reduced their military budget by
20-30% in order to put the funds saved in diverse development activities,
especially environmental activities, precisely on the grounds that they can
thereby do more to safeguard the essential interests of their states than
by investing in more tanks, bombs or other weaponry. Those nations are
China, Peru and Argentina, to mention the third nation with some feel-
ing being a British person. We remember that absurd war in the Atlantic,
just a few years ago. Britain has yet to follow Argentina's example.

Let me end by saying that this emergent situation of environmental
linkages to security postulates two sets of policy implications. This is the
kind of, thing that political leaders and policymakers should earnestly be
thinking about substantively, systematically and comprehensively. The
first. one is that environmental threats are indeed new significant threats
that could undermine and even overwhelm the stability and security of a
nation state. They are new threats and they require new responses. One
can't Shoot bullets at the rising sea-level; one can't dispatch a missile
against the heating-up atmosphere; one can't mobilize soldiers to drive
back the advancing desert. In order to respond to these non-military
threats, we need to devise non-military solutions. The second policy
implication is that because most of these environmental problems are
international, if not global, in scope, we should perhaps start to realize
that the idea of national security should go the way of the Dinosaurs.
There is no longer any such thing as national security in the traditional
sense. Rather there is only collective security. Either we are all secure
together, or non of us is secure. No one nation can safeguard itself
against the greenhouse effect, no matter how advanced it might be tech-
nologically, how powerful it might be economically or miltarily, even so
it can do just about nothing to protect itself. against climatic change. The
only thing it can do is to join hands with all of the nations around the
world in a great co-ordinated effort to tackle the problem.

In conclusion, let's have a little bit of good news.` Consider the
Mediterranean. Until the mid-1970's the Mediterranean was being so
polluted and over-exploited by the eighteen nations that surround it that
it was, so to speak, ecologically dying and the economies dependent on
it, especially because of fishing and tourism were starting to suffer se-
verely. So, at long last the United Nations Environment Program per-
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19.

suaded seventeen of the eighteen nations to get together around the table.
The only one that didn't attend was Albania and that didn't really matter.
Those nations got around the table to address a common problem and
they came up with a common solution. The Mediterranean is now no
longer dying. It will take a long time to get it really cleaned up but the
tide has been turned, so to speak, if you forgive the expression. Now just
consider some of the nations that were assembled around that Mediter-
ranean community table: there were Isreal and Syria, who normally don't
speak to each other at all. There were Egypt and Lybia, who have no
relations except to spit at each other. There were Greece and Turkey,
who had a very bad relationship for several centuries. There were France
and Algeria, who still have not forgotten the war in the 1950's. There
were Spain and Morocco, who have many old scores to settle from some
centuries back. There was a whole list of traditional animosities as-
sembled around that table, but because they faced a common problem
they were able to lift themselves above their traditional rivalries and
confrontations and came up with a collective response. Could it be that
the more we get together and work together for the community of na-
tions on these common international problems, the more we shall find
that it is really not so bad after all working and collaborating together at
international level, and perhaps we should try some of the same spirit to
tackle some of the problems that make international life difficult.
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TOTALE VEILIGHEID

Thijs de la Court

In 1981 .stelde Carter, toen president van de VS: "Laten we onze positie
duidelijk stellen: elke poging van welke mogendheid dan ook om de kon-
trole over de Perzische Golf to krijgen zal worden gezien als een aanval
op de vitale belangen van de Verenigde Staten van Amerika, en een der-
gelijke aanval zal met alle noodzakelijke methoden worden beantwoord
inklusief, indien nodig, militaire kracht."

Het veiligheidsdenken heeft weinig meer met een burcht van sterke
muren en boogschutters vanaf kantelen to maken. Veiligheid en de be-
waking ervan is niet meer alleen de taak van het leger en politieke diplo-
maten die via huwelijken en geschenken staten aan elkaar binden.

Veiligheid heeft tegenwoordig vooral to maken met de politieke en eko-
nomische invioedsgebieden van Staten, vaak ver verwijderd van de ratio-
nale grenzen. Het citaat van Carter laat dat goed zien. Het ligt in dit
geval, en in bijna alle andere gevallen, heel wat ingewikkelder dan de
angst voor een verminderde olietoevoer of grondstoffen op zich. Dat
bedoelde Carter ook niet direkt met 'vitale belangen'. De VS zijn hele-
maal niet zo afhankelijk van die olie uit het Midden-Oosten zelf. Ten
eerste hebben ze belangrijke (strategische) reserves aangelegd, ten tweede
hebben ze feitelijk voldoende olie onder eigen bodem om het een hele
ti jd uit to houden en ten derde komen slechts enkele procenten van de
olietoevoer van de VS uit die strategische regio.

Het gaat om een veel breder begrip van 'veiligheid' waarbij begrippen als
'economische en politieke invloedssfeer' een veel belangrijker rol spelen
dan de simpele lijn van grondstoffen. Het blokdenken speelt in deze
spanning een grote rol. Het Midden-Oosten, de Hoorn van Afrika, Zuid-
west-Azie zijn regio's die gevoelig zijn voor de dominantie van verschil-
lende blokken. Olie is een excuus, een illustratie van kwetsbaarheid maar
geenszins het rationele argument. Achter het blokdenken en het projec-
teren van het blokdenken op verre regio's zitten andere argumenten die
vaak het rationele to boven gaan. Het is dan ook de vraag of het begrip
'veiligheid' wel een zo rationeel begrip is. In de relaties tussen de ver-
schillende dominante machtsstrukturen speelt een bepaald religieus fana-
tisme een belangrijke rol. Daarbij kun je denken aan een Khomeini,
radikale of fundamentalistische islamieten. Maar ook in het Pentagon
wordt gepraat over de rode duivels van het Kremlin, de communistische
atheisten en de strijd in Midden-Amerika is al lang geen strijd meer
waar essentiele of strategische belangen worden veilig gesteld. Super-
dominantie of ideologische dominantie speelt daar een belangrijke rol in.
Het vi jandbeeld dat ons opgedrongen wordt, en daarmee tegelijk ons
denken over veiligheid, heeft veel to maken met een versterkte iden-
tificatie met onze eigen open-markteconomie en consumptiecultuur en
het afze.tten tegen alles wat daaraan vreemd is.
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Het verspreiden van die identiteit zelf, het integreren van delen in de
wereld in het open-marktsysteem betekent ook het verleggen van grenzen
buiten het nationale.

Kortom, we hebben nu voldoende duidelijk gemaakt dat het begrip 'vei-
ligheid' een grote breedte heeft. Dat is belangrijk, want mi j is gevraagd
to spreken over de relatie tussen de milieuproblematiek en veiligheid en
daarbij ook to verwijzen naar het Brundtland-rapport.

De milieuproblematiek legt extra accenten op onderdelen van dit begrip
en voegt er elementen aan toe. Vanuit de milieuproblematiek wordt een
wezenlijk ander alternatief veiligheidsconcept ontworpen dat samen to
vatten is onder het begrip 'duurzame ontwikkeling'. Daar kom ik zo
dadelijk op terug.

De milieuproblematiek legt accenten op tenminste twee zaken. Ten eerste
de eindigheid van onze vitale grondstoffen als bronnen van economssche
en ecologische activiteit op de wereld. De hieruit voortkomende kritiek
op de 'groeigedachte' is al lang voor verschijnen van het rapport 'Gren-
zen aan de groei' gemeengoed binnen de milieubeweging. Het tweede
accent richt zich op het draagvlak dat onze aarde biedt. De bronnen van
consumptie, in -de zin van grondstoffen, kunnen oneindig zijn maar veel
belangrijker is het felt dat de manier van gebruik onze samenleving ein-
dig maakt. Ik denk dan niet alleen aan de grote ecologische problemen in
Derde Wereld-landen als erosie, ontbossing en verwoestijning maar
vooral aan de enorme verspilling en daarmee gepaard gaande lozingen
van afval in atmosfeer, bodem en water.

Het element dat de milieuproblematiek in toenemende mate toevoegt is
een positief veiligheidsdenken; het streven naar een duurzame samenle-
vin . De essentie hiervan is de integratie van concepten die ontwikkeling,
milieu en vrede betreffen. Het Brundtland-rapport is hier een illustratie
van. Hoewel in de analyse en uitwerking zwak is de consensus in het
rapport een teken nan de wand.

Ik zal nu trachten de bovengenoemde drie elementen kort toe to lichten.

De eindigheid van onze groei is al jaren een belangrijk thema. De Club
van Rome was er een symbool van. Grenzen aan de groei, door bewegin-
gen vertaald in o.a. 'de nieuwe levensstijl', 'bewust consumeren' etc.
Energie is een van de symbolen geworden. vast een samenhang tussen
milieu en veiligheid. Eerder problematiseerde ik deze, relatie al toen ik
het over olie had. Er zijn zelden simpele relaties. Uranium heeft een
duidelijker band tussen energieverbruik, het milieu en bewapening. Het
is grondstof voor kernenergie en kernwapens en dus daarmee verbonden
in zeer konkrete zin. Uranium is ook eindig, moet vaak over kwetsbare
routes vervoerd worden. Het is als zodanig ook een strategisch mineraal.
Uranium kan een reden zijn voor specifieke politieke dominantie.
Namibie, Gabon en Niger zijn duidelijke voorbeelden van een dergelike
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afhankelijkheid. Rossing in Namibie is een van de grootste uraniummij-
nen van de wereld en levert vooral aan West-Europa en Japan. Gabon en
Niger zijn belangrijk voor o.a. de oud-koloniaal Frankrijk. De banden,
zowel economisch als militair, zijn nog steeds nauw.

Olie en Uranium zijn voor sommige landen strategische mineralen. Elk
land heeft, afhankelijk van het consumptiepatroon en eigen reserves een
verschillend aantal strategische mineralen. Over het algemeen zijn mine-
ralen strategisch als ze:
a. essentieel zijn voor defensie;
b. essentieel zijn voor de industrie;
c. niet (of op heel dure wijze) vervangbaar zijn;
d. in slechts weinig landen beschikbaar zijn;
e. vooral in 'instabiele' of 'onvriendelijke' landen gevonden warden;
f. over lange en kwetsbare routes verhandeld moeten worden.

De Verenigde Staten komen vooral kobalt, mangaan en platina tekort
terwijl de Sovjet-Unie bijna alle mineralen op eigen bodem vindt. De
EEG is voor 100% van import afhankelijk.

Het gebruik van deze grondstoffen heeft vooral met ons consumptiepa-
troon to maken. Dat is ook waar milieuactivisten veelal in beeld komen.

Platina bijvoorbeeld, met 81% van alle reserves in Zuid-Afrika, wordt
vooral voor auto's gebruikt. De katalysator, zo goed voor het milieu,
bevat veel platinum en bijna al dit materiaal komt van het apartheidsre-
gime.

Chroom maakt metalen duurzaam en sterk. Ook bier is de auto de groot-
ste consument. Delen van de auto moeten tegen slijtage, hoge temperatu-
ren en korrosie kunnen. Een uitlaat bevat vaak tot ruim 20% chroom en
ook de vering is vaak grotendeels van chroom. Ander gebruik is voor
vliegtuigen en verb randingsovens. Zuid-Afrika domineert de markt van
ferrochroom.

Kobalt is misschien veel meer een voorbeeld van een ouderwets strate-
gisch mineraal. Het wordt vooral in vliegtuigen en ruim-tevaart toegepast.
Het commercieel gebruik neemt echter toe naarmate we in de burger-
transportsystemen ons sneller willen vervoeren. Daarnaast vinden we
kobalt in onze gebitten, nl. in onze vullingen, en veel in magneten. Zaire
en Zambia domineren de markt.

Tot zover enkele voorbeelden van mineralen die vooral in onze transport-
sektor gebruikt worden. Olie, platina, chroom en kobalt. Vergist u zich
niet. Ze zijn zeer wezenlijk voor industrie en ekonomie en onze groei
(economisch en produktiegroei) maakt een verdere exploitatie van deze
groei noodzakelijk. Een exploitatie die een belangrijke rol in ons _veilig-
heidsdenken speelt.

Buiten, beschouwing bleven tot nu toe de niet-minerale grondstoffen van
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strategisch belang. Ik' zal ze allen kort noemen. Voedsel, granen bijvoor-
beeld, zijn essentieel voor de Sovjet-Unie. Maar ook in landen als Ethio-
pie wordt voedsel als strategisch goed gehanteerd. Water kan in droge
gebieden strategisch zijn terwijl waterwegen vaak scheidingen tussen
staten vormen en als zodanig al een strategisch belang dienen. Net als bij
de mineralen gaat het bij deze grondstoffen echter niet om simpele ver-
banden. In de meeste gevallen is er sprake van een direkte of indirekte
vorm van uitbuiting van het milieu en de daarmee verbonden mensen.
Dit besef brengt ons tot het tweede element waar via het milieubesef een
accent op gelegd wordt; het draagvlak van ons milieu en de daarmee
verbonden stabiliteit. De verwoestijning en erosie in Afrika, Latijns
Amerika en Azie destabiliseren meer dan het milieu. Mensen vluchten
massaal, over grenzen, naar steden. Ze raken werkeloos, hulpeloos, ver-
liezen het vertrouwen in de overheid. De brood- en voedselrellen in Soe-
dan in 1981 en 1985, Tunesie en Marokko in 1984 en Venezuela in 1988
en 1989 zijn maar voorbeelden. Stijgende voedselprijzen als gevolg van
bodemuitputting, dalende opbrengsten maar ook de internationale markt
en de 'conditionalities' van de schuldeisers als het IMF en Wereldbank
zijn oorzaken. Een komplex begrip, 'draagvlak van ons milieu en haar
samenleving', maar essentieel voor het begrip veiligheid. We moeten
daarbij niet alleen naar 'problemen van uitputting' kijken maar juist ook
naar 'problemen van verspilling en overvloed' verwijzen. En wel om twee
redenen.
Ten eerste omdat er in de meeste gevallen een direkt verband tussen de
uitputting en de verspilling en overvloed bestaat. Ik denk dan bijvoor-
beeld aan het tropisch regenwoud dat ten koste van onze vleesconsumptie
en hardhouthonger in de bouw ten ander gaat. Ten tweede veroorzaakt
de afvalstroom zelf problemen die het voortbestaan van deze aarde be-
dreigen. Het broeikaseffect, het ozongat, de vernietiging van het ]even in
de oceanen, fundamenteel voor onze overleving. Dat zijn de moderne
ontwikkelingen die onze veiligheid wezenlijk aantasten.

Het Brundtland-rapport documenteert deze ontwikkelingen en komt met
een analyse. Geen revolutionair verhaal. De feiten wisten we we], maar
zo samengevoegd vormen ze een waarschuwing die ook de nationale en
internationale autoreiten, niet in de wind kunnen slaan. De analyse is niet
revolutionair. Feitelijk juist conformistisch en gericht op de reproduktie
van het huidige maatschappelijk bestel. Daar ligt ook de kern van de
kritiek van Derde wereld-, milieu- en vredesorganisaties. Net antwoord
van de World Commision on Environment and Development is een ver-
sterkte, maar selecti.eve economische groei en een technologische revo-
lutie in de richting van efficientie en besparing en een moderne infor-
matieinaatschappij. Bekende verhalen in een nieuw jasje. Dat nieuwe
jasje heet 'duurzame ontwikkeling'. We moeten een gezonde aarde ach-
terlaten aan de volgende generaties. Hier komt een nieuw en complex
begrip van veiligheid naar voren: het streven naar een duurzame toe-
komst. .

Zoals uii miin korte inleiding b!ijkt ben ik nit tevreden over de bena-
dering van de Brundtland-commissie. Maar de discussie die erdoor wordt
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gestimuleerd is belangrijk en moet door niet-gouvernementele organisa-
ties verbreed worden.

Ik zal uit die diskussie een element naar voren halen wat m.i. een belang-
rijk nieuw element in het veil igheidsdenken genoemd zou kunnen wor-
den: het principe van 'foutvriendelijkheid'.

Ernst von Weizsacker, van het Europees Milieu Instituut in Bonn, intro-
duceerde deze term enkele jaren geleden en sindsdien is het een element
van de diskussie over 'duurzame ontwikkeling' geworden. De kern van
het begrip 'foutvriendelijk' is dat ontwikkeling een rn oces is waar je
fouten in moet kunnen maken. Ontwikkelen is een werkwoord maar
vooral een leerproces. Leren doe je met behulp van fouten. Een klein
kind klimt op de bank en valt er weer af, herhaalt de oefening tot het
goed gaat. Eenzelfde oefening op de vensterbank van een raam op de
derde verdieping zou snel eenmalig zijn. Je moet van je fouten kunnen
leren, dat is essentieel. Vanuit deze essentie van het ontwikkelingsproces
is kritiek to leveren op ontwikkelingsconcepten. Economische groei, ver-
sterking van de internationale markt, gecentraliseerde voorzieningen.,
grote kapitaalstromen zijn niet foutvriendelijk. Schommelingen van prij-
zen op de wereldmarkt veroorzaken rampspoed bi j producenten, vaak
met onomkeerbare gevolgen zoals erosie en verwoestijning. Het ultimum
van een foutonvriendelijk systeem is dat van nucleaire afschrikking.
Daarmee lijkt ontwikkeling ten einde to zijn. Een doodlopend spoor.
Ook het romantische ontwikkelingsconcept dat op veel natuurvolkeren
wordt geprojecteerd kan vanuit dit dynamische denken bekritiseerd wor-
den. De indianen van de Amazone of de Penan van Sarawak hebben geen
perfecte relatie met de natuur. Ze maken fouten. Alleen die fouten tref-
fen hun niet direct in hun overleving en daardoor zijn die fouten to her-
stellen. Hun situatie is geen eindsituatie maar ook een leerproces. De
relatie die deze natuurvolkeren met hun omgeving hebben is uiterst pre-
cair. Het ontwikkelingsproces moet zeer voorzichtig en geleidelijk plaats-
vinden. Om to denken dat wi j dat beter kunnen of weten dan deze
natuurvolkeren is een vorm van arrogantie, zonder dat wij hun kennis of
samenleving romantiseren. De natuur corrigeert soms met grof geweld!

Hiermee wil ik ook mijn verhaal besluiten. Veiligheid is een kwestie van
overleven. Onze huidige relatie met onze omgeving is niet duurzaam,
maakt uiteindelijk onze wereld vijandig. Een veilige wereld moet ge-
baseerd zijn op vreedzame en duurzame relaties, ook met onze natuur-
lijke omgeving.

Stelling 1

In het belang van onze 'veiligheid' moeten we streven naar een reduktie
van ons grondstoffengebruik. Een verdere groei van de produktie is hier-
mee strijdig en daarmee ook een veilige en duurzame wereld.
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Stelling 2

Fouten worden vooral op grote schaal gemaakt binnen groortschalige sys-
temen die slechts gericht zijn op een enkele doelstelling, het vergroten
van de ekonomische produktiviteit voor enkelen in deze samenleving.
Kleinschalige ontwikkelingen zijn eerder foutvriendelijk. Dit betreft ook
economische activiteiten zoals landbouw en industrie. In dit leader is het
essentieel om op zo kort mogelijke termijn to streven naar een kleinscha-
lige samenleving waarin de lokale markt domineert over de internationale
markt.

I
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MILIEUVERSLECHTERING ALS UITDAGING TOT SAMEN-
WERKING

Prof.dr. J.B. Opschoor

Dames en Heren,

Het is maar at to gemakkelijk om met elkaar inzake milieudegradatie en
uitputting van hulpbronnen rollebollend over het asfalt to gaan. 'Elkaar',
dat wil zeggen: de gezamenlijke gebruikers van de ruimte die natuur en
milieu vormen voor maatschappelijke activiteiten, produktie en con-
sumptie. At in de dagen van het Oude Testament betwistte men elkaars
waterputten, en je moest letterlijk ver gaan om een put to vinden waarop
at niet door anderen een claim was gelegd. Nog niet zo heel lang geleden
barstte in West Europa een oorlog loos met als een van de belangrijke
inzetten: 'Lebesraum'. Zure regen zorgt voor (tot voor kort) verslechte-
rende verhoudingen tussen op zich zo nauw verwante landen als de USA
en Canada. De spanningen tussen Somalie en Ethiopie hebben alles to
maken met de door beide landen geclaimde graasgebieden in de Ogaden,
Nederland klaagt Frankrijk voor de rechter aan vanwege zijn vervuiling
van de Rijn.

Wat moet er gebeuren wil de milieuproblematiek niet leiden tot conflict
maar juist tot samenwerking? Is dat ook denkbaar tussen Oost en West?
Dat zijn de twee vragen die mij zijn gesteld. Bij wijze van introductie ga
ik kort - en wel met behulp van een allegorie - in op de eerste vraag. Ik
doe dat aan de hand van het 'prisoners dilemma'. Daarna wil mij op de
tweede vraag richten. Daar zal ik het grootste deet van mijn tijd aan
kwijt zijn.

HET DILEMMA VAN DE GEVANGENEN
Stel: twee gevangenen zitten elk in een aparte cel, verdacht van een
zware misdaad. De officier van justitie zegt tegen elk van hen afzonder-
lijk: "Als jij bekent en over de ander belastende feiten vertelt, dan word
jij vrijgelaten en krijgt de ander 10 jaar gevangenisstraf". De officier
zegt er echter bij: "Als jullie dit allebei doen, dan moet ik ieder van jul-
lie 6 jaar straf geven. Houden jullie allebei je mond, dan is er weliswaar
geen volledig bewijs, maar dan staat jullie beiden een straf van 2 jaar to
wachten voor de wel vaststaande onderdelen". De ene gevangene weet
niet wat de andere zal doen. Wat zal er nu` gebeuren? Voor ieder af-
zonderlijk geldt, dat de minst slechte strategie lijkt om toch maar de
ander to beschuldigen, want 6 jaar straf is altijd nog beter dan 10. Als ze
echter (i) met elkaar zouden kunnen overleggen, en (ii) het gezamenlijke
belang voor ogen zouden houden, dan zou voor beiden gelden dat zwij-
gen een betere strategie zou zijn. Dan zouden ze ieder na 2 jaar vrij zijn.
Maar ze kunnen niet met elkaar overleggen en dat plaatst hen voor een
dilemma (het 'prisoners dilemma' genoemd) waaruit haast onafwendbaar
een slechtere uitkomst voortvloeit.
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Een dergelijke situatie waarin wat de ene partij overkomt afhankelijk is
van wat (de) andere(n) zal/ zullen doen (zonder dat daarop invloed kan
worden uitgeoefend en zonder dat er sluitende afspraken kunnen worden
gemaakt in het gezamenlijke belang), ligt ten grondslag aan veel milieu-
problemen. Wat baat het bijvoorbeeld een afzonderlijke boer in de Sahel
om minder koeien op de savanne to laten grazen vanwege de overbegra-
zing, als niet tegelijk ook de andere boeren hun veestapel inkrimpen? Hij
alleen zal dan immers een inkomstenverlies Iijden terwijl de overbe-
grazing gewoon doorgaat. Waarom zou een kabeljauwvisser zich als enige
aan de vangstbeperking houden? Waarom zou een land voorop willen
lopen met een stringent milieubeleid als de andere landen dat gewoon
kunnen nalaten en daardoor hun industrie een concurrentievoordeel be-
zorgen ten opzichte van dat ene land? Afzonderlijk milieuvriendelijk
gedrag in het collectieve belang, wordt vaak eerder gestraft dan beloond.
Je bent op korte termijn eerder beter af, wanneer je je antisociaal op-
stelt, en bijvoorbeeld maar zoveel mogelijk kabeljauw uit de Noordzee
vist of vuil in de atmosfeer blaast. Zolang je geen goede afspraken kunt
maken om gezamenlijk een stap to zetten inzake een beter gebruik van
een collectief goed als de gemeenschappelijke weidegrond, de visstand in
de Noordzee of de atmosfeer, of zolang een dergelijke stap niet door een
hogere autoriteit wordt opgelegd, lijkt het slim om de ruif zelf maar zo
veel mogelijk leeg to eten: het gedrag dat voor alle partijen de beste ge-
zamenlijke uitkomst oplevert, levert voor die partijen afzonderlijk een
slechtere uitkomst op en dan dreigt de situatie dat die partijen afzonder-
lijk puur in hun eigen belang handelen. Natuur en milieu, vooral toe-
komstige milieukwaliteit, wordt dan maar al to gemakkelijk opgeofferd.

Pas wanneer bij alle betrokkenen het inzicht daagt dat ieder gebaat is bij
het voorkomen van een op langere termijn voor alien onwenselijke situa-
tie, of wanneer er een instantie is die in staat is om vanuit dat algemene
belang het individuele handelen effectief aan banden to leggen, kan deze
tragedie, dit dilemma worden doorbroken_ Ook daarvan bestaan in de
praktijk voorbeelden: internationaal overleg inzake de terugdringing van
de verzuring van de atmosfeer, etc. In grote groepen die zich in zo'n
dilemma- of tragedie-achtige situatie bevinden, is een centrale instantie
of overheid op voldoende hoog niveau nodig, die informatie verzamelt,
ontduikingen opspoort en bestraft. En: in zulke situaties waarin afspra-
ken noodzakelijk zijn, zal bovendien een redelijke mate van consensus
moeten bestaan om naleving van die centrale regelgeving to kunnen ver-
wachten en/of of to dwingen. Dat vergt bewustwording ten aanzien van
de omvang van de dreigende problematiek.

Wat moet er gebeuren wil de milieuproblemat-jek niet leiden tot conflict
maar juist tot samenwerking? ER ZIJN TENMINSTE DRIE NOOD-
ZAKELIJKE VOORWAARDEN:
* Allereerst dienen de verschillende partijen zich to realiseren dat er een
gezamenlijk probleem is.
* Daarna dienen ze in to zien, dat een gezamdnlijke aanpak ervan voor
beide parti jen voordelig is.
* Tenslotte dienen ze to moeten. kunnen comrnuniceren: in overleg tre-
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den, elkaar vertrouwen, afspraken kunnen maken.

Hoe zit dat tussen Oost en West? Tot voor kort werd de milieuproble.-
matiek nauwelijks als een gezamenlijk en collectief probleem ervaren.
Met elkaar communiceren leek alleen mogelijk via agitprop, brallende
radiostations of de loop van een geweer, en het vertrouwen nodig om tot
wederzijdse afspraken to komen, ontbrak eenvoudigweg. Sinds kort lijkt
dit allemaal wat vrolijker to liggen. De Russen proberen het prisoners
dilemma to doorbreken. Hopelijk vinden ze in Amerika en/of Europa
toegankelijke medegedetineerden.

Hieronder wil ik die recente ontwikkelingen schetsen, met een typering
van de ontwikkeling in de visies op de relatie tussen milieu en maat-
schappij in Oost Europa.

MILIEUPROBLEMEN IN OOST EUROPA
Ook Oost Europa kent grote milieuproblemen, en ze worden langzamer-
hand ook niet meer ontkend. Denkt u aan de grote problemen met de
waterverontreiniging in rivieren en meren; denkt u aan het sterven van
de bossen, als gevolg van de winning en het gebruik van bruinkool.
Denkt u aan de verspilling van water en energie, schaarse hulpbronnen
zeker ook in Oost Europa. Denkt u tenslotte aan de verpesting van natuur
en milieu door overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Ten dele zijn die milieuproblemen het gevolg van het werkzaam zijn van
soortgelijke krachten als in het Westen:
* niet goed werkende 'prijssignalen' die richting geven aan economische
besluiten op lagere niveaus
* groeitendenties zowel ten aanzien van consumptie als bi j ondernemin-
gen
* vooruitgangsgeloof als essentie van de maatschappelijke ideologie.
Ten dele zijn ze veroorzaakt door krachten die typisch zijn voor centraal
geleide maatschappijen:
* bureaucratie en verkokering met name tussen de brancheministeries
* onverschilligheid met betrekking tot milieugevolgen van beslissingen en
gedragingen
* afwezigheid (tot voor zeer kort) van interne kritiek door onafhanke-
lijke milieuorganisaties.

In Oost Europa werden milieuproblemen in eerste instantie ontkend. "Het
socialisme regelt de omgang met de natuur zorgvuldig, wetenschappelijk
verantwoord", - zo luidde lang de ideologie. Die gaat terug op Marx en
Engels, die al stelden dat de mens niet over de natuur kan heersen, maar
.wel haar wetten kan leren kennen en die vervolgens kan leren manipule-
ren. Daarbij zou in het kapitalisme geen sprake kunnen zijn van het
correct hanteren van die wetten: dat zou pas in het socialisme mogelijk
zijn. Met andere woorden: milieuproblemen zijn een typisch gevolg van
de kortzichtigheid. Later worden de milieuproblemen binnen het reeel
bestaande socialisme wet erkend, maar werden,ze toegeschreven aan het
kapitalisme, -oowel omdat dat een verouderd prod uktieapparaat had 'ach-
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tergelaten' zoals in de DDR, ofwel omdat bet kapitalisme de socialistisehe
landen dwong alles op alles to zettei in met name de wapenwedloop zo-
dat er geen geld meer overbleef voor milieubescherming. Als gezegd: de
laatste jaren wordt niet allen bet bestaan van milieuproblemen in Oost
Europa toegegeven, maar wordt de hand daarvoor ook in de eigen boe-
zem gestoken. Sterker nog: er is een groeiend verzet tegen de milieude-
gradatie; een verzet, dat een steeds bredere basis lijkt to krijgen. Die
basis blijkt in verschillende landen (zoals Hongarije, Tsjechoslowakije,
USSR) ook een koppeling to hebben gevonden met de vredesbeweging.
Dat geldt niet alleen voor 'groenen' en dissidenten in Oost Europa, maar
ook op bet niveau van de officiele vredes- en milieuorganisatie. Daarover
straks meer, nu eerst een kleine excursie naar de theoretische mogelijk-
heden van bet socialisme om de milieuproblematiek aan to vatten.

SOCIALISME EN MILIEU
Tot nog toe werden milieuproblemen in bet socialisme voor niet aanwezig
of als overgangsproblemen beschouwd: ze zouden eerder kenmerkend
zijn voor de verspillende, mens en natuur exploiterende produktiewijze
van bet Kapitalisme. En zolang er nog sprake was van een door bet kapi-
talisme beheerste economie, zou de tegenstelling arbeid-kapitaal de enige
bron van maatschappelijke dynamiek vormen. Deze in mijn ogen wat
reductionistische kijk op de werkelijkheid staat - of stond - ook een
effectieve aanpak van milieuproblemen in het-socialisme in de weg.

Wanneer een centraal geleid land of blok zich van dat simplisme begint
los to maken, kan het ook in iijn concrete beleid bet bestaan van andere
tegenstellingen, bijvoorbeeld die tussen 'korte en lange termijn, of maat-
schappij versus milieu, onder ogen zien. In tal van Oosteuropese landen
lijkt bet beleid zich los to maken van een analyse van de (economische)
verhoudingen in termen van een exclusieve tegenstelling russen kapitaal
en arbeid. De tegenstelling maatschappij-milieu wordt ernstig genomen.
Wanneer dat doorzet, dan kan bet socialisme althans in theorie de milieu-
degradatie effectiever bestrijden dan een markteconomie. Het heeft im-
mers meer greep (althans in theorie) op de economische activiteiten, naar
aard en omvang, zowel als naar gebruikswaarden in plaats van op de
maximalisatie van ruilwaarden? In de praktijk heeft deze theoretische
mogelijkheid zich nog niet gemanifesteerd, maar de aanzetten daartoe
zijn aanwezig, althans op bet ideologische niveau. Het lijkt erop, dat bet
zogenaamde Nieuwe Politieke Denken (waarover straks meer) die bredere
analyse in bet beleid inbrengt. Mijn verwachting is, dat naar de mate dat
dit met meer succes gebeurt, ook binnen de socialistische landen bet
milieubeleid in toenemende mate de relatie economie-milieu zal gaan
bepalen. Het zal interessant zijn om to zien, of bet 'reeel bestaande socia-
lisme' de theoretische mogelijkheden die bet heeft om de 'stofwisseling
tussen mens en natuur' (Marx) in de hand to houden, ook daadwerkelijk
zal gaan realiseren. Maar terug nu, naar de recente ommekeer, in de
houding ten opzichte van bet milieu:

DE STOFWISSELING MET DE NATUUR ALS NIEUW PROBLEEM
Het verzet in de socialistische landen tegen de verwaarlozing van natuur
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en milieu is niet zozeer het produkt van politiek of ambtelijk denken,
maar is ontstaan in kringen van wetenschappers en schrijvers. Tal van
recente romans geven uiting aan een gevoel, van verbondenheid met de
natuur - met de aarde. En die boeken werden -zo lijkt het- grif verkocht
en gelezen.

Het milieu heeft jarenlang gefunctioneerd als een uitlaatklep voor veel
kritiek op de interne gang van zaken in Oost Europa. Glasnost behelst
niet alleen meer openheid over de eigen geschiedenis, maar evenzeer:
inzicht en invloed op besluitvorming inzake onder andere milieuprojec-
ten. Glasnost betekende bovendien, dat de kritiek op het milieubeleid
zich massaal kon uiten en zich ook feitelijk verspreidde. Het milieube-
lang is sinds Gorbatsjov een factor van veel meer betekenis geworden in
de economie en de politiek; men denke aan het terugdraaien van de plan-
nen om de loop van een aantal grote rivieren in Siberie om to keren.
Maar er zouden meer voorbeelden to noemen zijn. De gebeurtenissen in
Tsjernobyl hebben dit proces nog eens versterkt.

De aandacht voor milieuproblemen in een mondiale context is in het
westen vanaf de eerste Rapporten aan de Club van Rome in het begin
van jaren '70 aan de orde geweest. Ongeveer even lang zijn ook acade-
mics in de USSR bezig met de analyse van wat zij aanduiden, als 'mon-
diale problemen':
(i) de risico's van een kernoorlog
(ii) de armoedeproblematiek in de derde wereld
(iii) de uitputting en verspilling van natuurlijke hulpbronnen
(iv) de degradatie van het (wereld-) milieu door vervuiling en aantasting
(v) de onbeheerste ontwikkeling van wetenschap en technologie
(vi) de bevolkingsgroei, etc.
Een wetenschapper als Frolov, nu lid van het Centraal Comite, schrijft er
al jaren over; en hij is de eerste noch de enige. Ik noem zijn naam, om-
dat hij daarnaast ook een van de architecten zou zijn van het zogenaamde
Nieuwe Politieke Denken, dat hieronder nog uitvoerig besproken zal
worden. Mondiale problemen zijn problemen die niet binnen de begren-
zingen van staten of blokken van staten kunnen worden opgelost; het zijn
ook problemen die de toekomst van de mensheid aangaan. Ze zijn bo-
vendien onderling verweven, zodat aanpak van het ene probleem zonder
tegelijk iets aan de andere to doen, onvoldoende is. Maar ook in oorza-
kelijke zin zijn ze verbonden: meer bewapening draagt bij tot milieu-
degradatie en armoede. Die samenhangende, mondiale problemen hebben
zich de laatste decennia op steeds grotere schaal gemanifesteerd en zijn
intensiever geworden. De milieumoord die met een kernoorlog verbonden
zou zijn ('de nucleaire winter') is daarvan een voorbeeld. Maar ook de
milieueffecten van militaire activiteiten in vredestijd (bewapening, oefe-
nen met wapentuig, etc.) laat dit zien. Niet voor niets heet een erg goed
Nederlands boek hierover van een paar jaar gelden: 'De Natuur onder
Vuur'.

Dit soort van denken is inmiddels uit de ivoren torens van de Russische
Academie voor wetenschappen ontsnapt, en heeft een.weggetje gevonden

29



naar de politiek en het beleid toe. Het manifesteert zich in een van de
drie nieuwe winden die de laatste jaren in en uit het oosten waait: het
Nieuwe Politieke Denken (NPD). In het NPD is het vooral de interna-
tionale dimensie van de milieuproblematiek, die aandacht vraagt en heeft
gekregen in de USSR. Het is tijd om wat uitvoeriger stiff to staan bij de
NPD.

HET NIEUWE POLITIEKE DENKEN
Als de kern van het nieuwe denken wordt genoemd: de erkenning van de
voorrang, die moet worden toegekend aan gemeenschappelijke men-
selijke waarden als overleven en de erkenning van een diversiteit in be-
langen. Dit houdt voor wat betreft de politieke relaties in: erkenning van
souvereiniteit en een praktijk van noninterventie, dialoog en samenwer-
king, in plaats van confrontatie. Het NPD behelst een andere dan de
traditionele visie op zowel het binnenlandse beleid als het buitenlandse
beleid van de USSR. Voor wat betreft het binnenlandse beleid is het
NPD gericht op opbouw van het socialisme (met als elementen o.a. her-
structurering van de economie, democratise ring, wellicht ook mensen-
rechten). Voor wat betreft het buitenlandse beleid het to zijn be-
paald door termen als:
* streven naar alomvattende internationale. veiligheid (comprehensive
international security)
* prioriteit van gezamenlijk overleven (samenwerking met het Westen in
de aanpak van mondiale problemen, in plaats van internationale klas-
senstrijd).

In het kader van het NPD wordt over de nationale, 'eigen' milieuproble-
men van de USSR anders gedacht dan vroeger; er wordt ingezien dat er
een tegenstelling kan bestaan, 'zelfs' binnen het socialisme, tussen maat-
schappelijke ontwikkelingen en de mogelijkheden van milieu en natuur
om die ontwikkelingen to voeden en to dragen. Het meest prominent
echter, is de plaats die het NPD aan milieu en ecologie wordt toegedacht
in relatie tot de internationale en mondiale problemen en de daarop be-
trekking hebbende politiek.

HET ECOLOGISCH IMPERATIEF
De maatschappij als totaliteit wordt gezien als afhankelijk van een goed
functionerende biosfeer, van de natuur. Hieruit volgt dat de verschil-
lende landen en blokken in de wereld dialectisch op elkaar betrokken
zijn binnen de ene, kwetsbare biosfeer. Dat is een concreet, materieel
gegeven. Bovendien: maatschappij en natuur blijken in feite ook zelf
dialectisch op elkaar betrokken. Dat levert geheel nieuwe tegenstellingen
op, die qua zwaarte die tussen arbeid/kapitaal (c.q. kapitalisme-socia-
lisme) lijken to gaan overschaduwen, aldus het NPD. De nieuwe realitei-
ten (milieuproblemen, natuur-mens tegenstellingen, interdependenties)
maken dat een nieuwe analyse van de werkelijkheid nodig is, en een
andere strategie. het gangbare wereldbeeld moet geecologiseerd worden
in een nieuwe humanistische synthese (aldus Frolov, in zijn laatste boek).

"The world is an united whole" (zegt Frolov,vele anderen voor hem na)
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en dit impliceert dat ook de menselijke soort een geintegreerd geheel is,
waaraan men gemeenschappelijke waarden kan toekennen. Die gemeen-
schappelijke waarden zijn wezenlijker dan bestaande verschillen of
tegenstellingen binnen de mensheid, aldus het NPD. Shevardnadze tot de
Algemene Vergadering van de VN in 1988: "Divisions and redivisions of
the world into spheres of influence are historically pointless. Today, we
must all have only one sphere of influence - our planet. It will perish if
our influence on the threatening course of destructive developments is
divided and fragmented into blocks and systems. Therefore, the Soviet
Leadership has attempted to reinterpret more profoudly the idea, origi-
nally inherent in Marxism, of the interrelationship between class and
universal human values, according priority to the interests shared by all
nations." Deze poging tot herinterpretatie is in feite en radicale om-
mekeer van centrale dogmas niet alleen in de internationale politick,
maar ook in de filosofie van het marxisme-leninisme. Tegelijk moet de
mensheid zich aanpassen aan nieuwe realiteiten, die hij/zij ten dele zelf
heeft doen ontstaan.

Milieuproblemen kunnen dus volgens de nieuwe inzichten de inter-
nationale veiligheid in gevaar brengen, zelfs de toekomst van de mens-
heid bedreigen. En men verbindt aan die inzichten verreikende con-
clusies:
1. Het op het spel staan van een algemene humanitaire waarde als over-
leven van ecologische crises dient voorrang to krijgen boven traditionele
politieke prioriteiten als de internationale klassenstrijd. Er dient to wor-
den samengewerkt met de traditionele vijand in het oplossen of voor-
komen van mondiale problemen, waaronder de milieudegradatie.
2. Daarnaast wordt samenwerking op het gebied van milieubescherming
en het beheer van natuurlijke hulpbronnen bepleit omdat er een uit
vredesoptiek interessant neveneffect vanuit gaat: zulke samenwerking
vergroot het wederzijds vertrouwen (confidence building) en dat leidt tot
een verminderde behoefte aan bewapening.
3. Vanuit de USSR wordt op grond van het NPD toegewerkt naar een
'alomvattend systeem van internationale veiligheid'. De ontwikkelingen
ten aanzien van de mondiale problemen bepalen steeds nadrukkelijker de
geschiedenis en ze sturen de technische innovaties en culturele veran-
deringen van vandaag en morgen. Het Amerikaanse SDI, bijv. is zo'n
technologie-sturende factor aan het worden. Technologische en eco-
nomische ontwikkelingen houden, aldus het NPD een toenemende inter-
nationalisering in van processen in de werkelijkheid. Er is dan ook een
internationale bewuste inspanning voor nodig om -die technologic in
vreedzamer banen to leiden. Veiligheid is, steeds meer een voorwaarde
voor voortbestaan.

ALOMVATTENDE VEILIGHEID EN 'ENVIRONMENTAL
SECURITY'
Recentelijk is het nieuwe politieke denken gericht geworden. op ,het
realiseren van 'comprehensive security' in de wereld. Dit begrip betekent
in 2 richtingen een uitbreiding van al langer bestaande inzichten. Er is
sprake van een uitbreiding in geografische en in inhoudelijke zim. In

31



geografische termen bestrijkt het begrip de hele wereld ('universal
security' in plaats van 'mutual security' tussen USA en USSR). Wat de
inhoud betreft, heeft het begrip betrekking op alle belangrijke aspecten
van wereldpolitiek, dus niet alleen de ideologische en militaire veiligheid.
Ook de mensenrechten en de economische aspecten vallen volgens de
Russen onder hun nieuwe veil igheisbegrip. Bij 'economisch' denkt men
dan vooral aan de mondiale armoedeproblematiek en de mondiale milieu-
degradatie (m.a.w. de overige 'global problems').

Sinds enkele jaren wordt gepoogd dit begrip 'comprehensive security'
ook aan de milieukant uit to werken. Logisch, gezien het belang van
milieuproblemen in het Nieuwe Denken. Milieuproblemen worden 'en-
vironmental security problems', wanneer ze transnationale afmetingen
aannemen en wanneer ze aanleiding geven tot vijandige relaties tussen
staten. Het begrip 'environmental security' omvat een streven naar:
1. een duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen in plaats van
uitputting ervan
2. het houden van verontreiniging binnen voor mens, plant en dier vei-
lige normen,
3. beheersing van milieurisico's zoals Bhopal, Tsjernobyl, etc.

Onlangs is door diverse Oosteuropese land-en gepoogd in VN-verband
(o.a. Algemene Vergadering en het VN Milieu Programma) dit to laten
uitmonden in een 'Comprehensive Security System' in VN-kader, waarbij
o.a. gedacht wordt aan een aparte Milieu-Veiligheidsraad. De Algemene
Vergadering van de VN nam in 1987 een resolutie aan (met een overigens
zwakke steun), waarin werd overwogeh dat interactie .in de ecologsche
sfeer een integraal onderdeel moet uitmaken van 'comprehensive inter-
national security'. In 1988 heeft UNEP door een ad-hoc groep van ex-
perts een rapport doen vervaardigen over een 'Expanded Concept of
International Security' waarin met name de milieudimensie werd uitge-
werkt. Ik was een van die zogenaamde 'experts'. In verschillende docu-
menten en toespraken wordt van Oosteuropese zijde voorgesteld om de
door ontwapening vrijkomende fondsen ten goede to laten komen aan
internationale inspanningen inzake de bestrijding en preventie van
milieudegradatie op regionale en mondiale schaal.

"International ecological security, called upon to facilitate the steady and
safe development of all states and creation of favourable conditions for
the life of every nation and every individual, presupposes a state of in-
ternational relations that secures preservation, rational use, reproduction
and improvement of the quality of the environment". In het denken van
Sovjet academici en politici zou een internationaal 'environmental securi-
ty'- systeem:
* alomvattend zijn, gelijk en rechtvaardig voor alien
* nauw verbonden zijn met militaire/politieke, economische en humani-
taire aspecten van veiligheid
* gebaseerd zijn op de onvervreemdbare souvereiniteit van staten over
hun eigen hulpbronnen
* bescherming verschaffen aan het nationale milieu en de componenten
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daarvan, inclusief grensaverschrijdende vervuiling
het kader verschaffen voor gezamenlijke acties voor de bescherming

van natuurlijke objecten die de grenzen van nationale jurisdictie over-
schrijden.

Pogingen am dit alomvattende veiligheidsbegrip ook voor wat betreft z'n
milieucomponent in concrete daden to vertalen, houden o.m. in:
* de bereidheid tot intensivering van wetenschappelijke samenwerking in
de monitoring, analyse en oplossing van mondiale milieuproblemen
* intensivering van Oost-West contacten inzake schone technologie en
beheersing van locale en nationale milieuvraagstukken
* een oproep aan de USA en andere landen am de fondsen die door ont-
wapening vrijkomen, to besteden aan het maken van een internationaal
stelsel van 'environmental security'

een appel am to komen tot een Europese conferentie op ministerieel
niveau, inzake milieubescherming in Europa
* bevordering van internationale samenwerking over ideologische gren-
zen heen (bijv. overleg tussen de Arctische staten, de Oostzee staten, de
Donau-staten, etc. analoog aan het reeds bestaande en door UNEP geor-
ganiseerde overleg van de Middellandse Zee-Staten). Dit type overleg en
de daaruit voortvloeiende samenwerking zou bijdragen tot de 'confidence
building' die bevorderlijk zou zijn voor de ontwapening.

Een dezer dagen zal het rapport "Environmental Security" van de persen
rollen1. Dit rapport vat de resultaten samen van een conferentie die van
28 november tot 1 december werd gehouden in Moskou, onder auspicien
van de USSR Academie van Wetenschappen, UNEP en het Ecoforum
voor Vrede (een organisatie van milieuwetenschappers). Ik citeer uit een
drukproef die ik als medeauteur onder ogen heb gehad. Het rapport pleit
opnieuw sterk voor internationale samenwerking gericht op 'environ-
mental security', d.m.v.:
* gezamenlijke milieuprojecten
* de ontwikkeling en verspreiding van milieutechnologie, vernieuwbare
hulpbronnen, etc.
* gezamenlijke sectorale inspanningen op gebieden als lage input land-
bouw, energiebesparing, etc.
* een herstructure ring van de patronen van internationale handelsrelaties
vanuit een duurzaamheidsoptiek
* een internationaal mechanisme voor risicobeheersing, informatieuitwis-
seling en rampenhulp
* gezamenlijk beheer van gedeelde hulpbronnen of ecoregios (d.w.z.
gebieden die op grand van milieukenmerken een eenheid zijn, bijv.
rivierstelsels)
* ontwikkeling van een systeem van internationale milieuwetgeving, op
grand van een nog op to stellen Verklaring van Grondbeginselen inzake
Evironmental Security.

1Zie de elders in dit boek opgenomen literatuurlijst.
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Bepleit wordt ook de mogelijkheid to onderzoeken om de mandaten to
herzien van organisaties als de FAO, UNCTAD, GATT, Wereld Bank,
ECOSOC, UNEP, zodat milieuveiligheid een breder draagvlak krijgt.

"Environmental Security must be recognized as an inseparable component
of comprehensive international security, the upholding of which has to
be a shared responsibility of the entire international community. More-
over, states must-recognize their joint responsibility for the protection of
the common heritage of humankind. And they must recognize the ab-
solute necessity of development strategies based on sustainability".

SLOT
Dames en Heren, ik kom weer terug op de tweede vraag die ik zou pro-
beren to beantwoorden: is een verderstrekkende en bredere samen-
werking tussen Oost en West denkbaar? Wenselijk was ze, omdat daar-
door een vacuum wordt opgevuld in het overleg tussen twee blokken die
voor hun overleving op elkaar zijn aangewezen. Dat bleek uit de allegorie
van het Dilemma van de Gevangenen. Die wenselijkheid wordt nu ken-
nelijk onderschreven niet alleen door rapporten van meer of minder
idealistische wetenschappers, maar is doorgedrongen tot in de speerpun-
ten van het beleid - met name het buitenlandse beleid - van de Sovjet-
Unie. Mogelijk is ze ook, zo bleek uit de verschillende reeksen van voor-
stellen waarmee ik u zonet heb beziggehouden/verveeld. Het is zaak, dat
non-gouvernmentele organisaties op het gebied van milieu en vrede, de
kerken en vooral de politieke partijen deze mogelijkheden nu gaan uit-
dragen en de verantwoordelijken in regeringen en internationale orga-
nisaties ervan doordringen dat ze moeten worden omgezet in realiteiten.
Hoe meer we over de Oost-West grens heen leren. gezamenlijk ecologisch
verantwoorde snoeimessen en ploegen to hanteren, hoe minder behoefte
er zal zijn om onze arsenalen conventionele of onconventionele zwaarden
to moderniseren, laat staan uit to breiden.

34



DE INVLOED VAN MILITAIRE ACTIVITEITEN OP NATUUR EN
MILIEU

Dr. A.M.C. Goedmakers

De RMNO (Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek) houdt zich bezig
met onderzoeksprogrammering op natuur- en milieugebied gerelateerd
aan zeer diverse maatschappelijke activiteiten. Tot voor kort vormden
militaire activiteiten een althans voor de RMNO maagdelijk terrein. Bij
de discussie over het jaaradvies in 1984 vond de RMNO dit onderwerp
nog niet rijp voor de lijst van maatschappelijke activiteiten waar de
RMNO zich actief mee bezig zou moeten houden. Het leek de RMNO
gewenst eerst uit to zoeken of het onderwerp militaire activiteiten moge-
lijkheden voor onderzoeksprogramme ring met betrekking tot natuur- en
milieu-aspecten zou opleveren.
In 1985 besloot de RMNO tot instelling van de Werkgroep Militaire Ac-
tiviteiten, Natuur en Milieu. Deze werkgroep kreeg tot taak na to gaan
welk onderzoek er gewenst is met betrekking tot de relatie tussen mili-
taire activiteiten en natuur en milieu in die zin dat er een aanzet tot een
onderzoeksprogramma. gegeven kon worden.
Op basis van de resultaten van een studiedag in 1986 heeft deze werk-
groep een programmeringsrapport samengesteld dat in december 1987
door de RMNO is aanvaard.
Het rapport is aan de voor de RMNO penvoerend minister, de minister
van VROM aangeboden.
Ook aan het Ministerie van Defensie is het rapport toegestuurd. Voor-
zover ik begrepen heb is er nog steeds niet gerageerd op het rapport.
Ik hoop dat de heer Van Houwelingen ons later in de middag zal kunnen
vertellen wat de stand van zaken op dit moment is en in welke mate de
aanbevelingen van de RMNO in goede aarde gevallen zijn.
Het programmeringsrapport bevat aanbevelingen voor onderzoek naar de
wederzijdse relatie tussen militaire activiteiten in vredestijd en natuur en
milieu.
De onderzoekaanbevelingen zijn gerangschikt naar:
1. effecten en effectenreductie van Nederlandse militaire activiteiten
2. effecten van militaire activiteiten op NAVO-niveau
3. effecten van natuurlijke bestaansbronnen, hulpbronn,en en milieu-

problemen op militaire activiteiten.

Militaire activiteiten vormen een specifieke categorie van maatschap-
pelijke activiteiten die leiden tot beinvloeding van natuur en milieu. Dat
is overduidelijk het geval wanneer het gaat om militaire activiteiten in
oorlogssituaties, maar ook wanneer geen sprake is van gewapende con-
flicten geldt, dat er natuur- en milieu-effecten zijn to verwachten.
De RMNO heeft zich in haar advies beperkt tot onderzoek naar de ef-
fecten van militaire activiteiten in vredestijd. De normale. bedrijfsvoering
van krijgsmachten is immers gericht op - en dient bij to dragen tot - het
voorkomen van gewapende conflicten. Het is zinvol onderzoek to plegen
dat inzicht verschaft in de mate waarin deze normale bedrijfsvoering in
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vredestijd de maatschappij voor milieuproblemen plaatst. Dit wil natuur-
lijk niet zeggen dat onderzoek naar de milieugevolgen van oorlog niet
zinvol zou zijn. Het zou zelfs weleens zo kunnen zijn dat de kans op
oorlog verkleind wordt indien meer bekend is over de milieurisico's van
een oorlog. De RMNO heeft echter voor een beperkt advies gekozen.

Het terrein militaire activiteiten en natuur en milieu kan op allerlei ma-
nieren worden ingedeeld.
Hiervoor is reeds onderscheid gemaakt tussen:
A. de effecten van activiteiten in vredestijd, en
B. de effecten van activiteiten in oorlogssituaties.
Daaraan dient to worden toegevoegd:
C. de ontwikkeling van ecosystemen na oorlogssituaties en de moge-

lijkheden om die ontwikkelingen to beinvloeden.
Categorie A valt uiteen in een aantal sub-activiteiten:
1. winning grondstoffen/energie ten behoeve van munitie- en wa-

penproduktie
2. produktie van wapens en munitie
3. opslag, transport
4. testen en oefening
5. verkenning/monitoring
6. vernietiging oude wapens/minutie.
Categorie B kan worden bezien vanuit aspecten als:
1. ingezette wapentypes (aard en omvang)
2. duur van de oorlogssituatie
3. geografische schaal
4. ecologische condities in het betreffende gebied.
Bi j categorie C spelen een rol:
1. oorspronkelijke ecologische condities
2. omvang van aard van de verstoring (:omkeerbaarheid, persistentie,

etc.)

Een tweede invalshoek vormen de gevolgen voor natuur en :milieu af-
hankelijk van de vragen:
I welke wapens worden geproduceerd/ingezet
11 in welke ecologische omstandigheden
III op welke geografische schaal en gedurende welke periode
IV wat is de aard van het effect.
Te onderscheiden wapentypes zijn bijvoorbeeld:
- conventionele wapens

biologische wapens
chemische wapens
nucleaire wapens
laserwapens - indieri SDI doorzet.

Als men naar de aard van het effect onderscheid wil makers, zijn de
volgende categorieen to onderscheiden: ,

verontreiniging
aantasting
(over)exploitatie van hulpbronnen
rampen/veiligheid. - .

1
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Uit het voorgaande is duidelijk dat sprake is van een breed en gecompli-
ceerd onderzoeksterrein. Als we dan bekijken wat er bekend is op dit
terrein blijkt dat bitter weinig to zijn. In "De Natuur onder Vuur" van
Van Mourik, Van Teylingen en Vertegaall wordt een Duits overzicht
gegeven (zie schema 1). Daaruit blijkt dat eigenlijk alleen over militaire
oefeningen in vredestijd en de ecologische effecten van atoomwapens
zeer veel gepubliceerd is. De Nederlandse onderzoekssituatie onderstreept
dit beeld, zoals uit de volgende voorbeelden blijkt.

SCHEMA I

VREDE

Militaire milieu-effecten Beschikbare literatuur

militaire milieu-effecten in vredestijd
ruimtebeslag door militaire terreinen x
geluidhinder x
uitlaatgassen o
afvalstoffen o
energiegebruik o
ongevallen o
oefeningen xx
wapentests o

militaire gevarenrisiko's in
vredestijd o
opslagrisiko's van wapens en goederen x
menselijk falen in omgang met wapens 00
diefstal/sabotage
gevaren van onderzoek en ontwikkeling aan/
van wapens 00

milieu-effekten van wapenproduktie en
-ontntanteling
grondstoffenverbruik 00
energiegebruik 00
gevaarlijke/milieubelastende produktiewijzen o
demontage en sloop van wapens 00

1Zie de elders in dit boek opgenomen literatuurlijst.
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Militaire milieu-effecteu Beschikbare literatuui'

afvalopslag en -vernietiging o

sociale kosten

wapenonderzoek o
onderhouden oorlogsbereidheid o
veiligstellen strategische grondstoffett x
financiele last bewapeningssektor xx

OORLOG

Militaire milieu-effecten

milieu als wapen
klimaat/weer
zeeen/oceanen
aardbevingen
elektromagnetische straling
elektrisch beheersen atmosfeer

ekologische effecten van wapensystemen
luchtmacht
marine
artillerie
infanterie

ekologische effecten naar wapenkaiegorie

atoomwapens
biologische wapens
chemische wapens
konventionele wapens
ruimtewapens

ekologische effecteu naar conflictvorm
militaire strafakties
guerilla-oorlogen
konventionele oorlogen
beperkte atoomoorlog
onbeperkte atoomoorlog
ruimte-oorlog

(bron: Bechmaci, 1'983)
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Door RIN, IMAG en STIBOKA is in opdracht van het Ministerie van
Defensie uitgebreid onderzoek verricht naar de effecten van militaire
oefeningen op terrestrische milieus (bodem, vegetatie en fauna van
heideterreinen; zie Beije, 1986). Zelfs in dit zeer omvangrijke onder-
zoeksproject zijn veel aspecten buiten beschouwing gebleven (zie
figuur 1). Naar de effecten van militaire activiteiten op estuariene en
mariene milieus is nog veel minder onderzoek verricht, terwijl dat voor
een land als Nederland toch een voor de hand liggend terrein is.
De militaire activiteiten in het Waddengebied b.v. om`vatten onder meer
vliegoefeningen, schietoefeningen, oefeningen met landingsvaartuigen en
rupsvoertuigen. Voorbeelden van natuur- en milieu-effecten hiervan
zijn: verstoring van broed- en trekvogels door schiet- en vliegoefenin-
gen, effecten op (water)bodem en vegetatie door betreding en berijding
en vervuiling van bodem en water door schietoefeningen. Door de RIN
op Texel is al enig onderzoek verricht naar de verstoring van (met name
niet-broed)vogels in het Waddengebied door schiet- en vliegoefeningen.
Uit het onderzoek konden nog geen eenduidige conclusies getrokken
warden over de verstoring van de vogels door militaire activiteiten. Mili-
taire activiteiten op de Noordzee omvatten schietoefeningen door vlieg-
tuigen, schepen en afweergeschut tangs de kust. Deze schietoefeningen
omvatten onder meer oefeningen op luchtdoelen, zeedoelen en oefenin-
gen met dieptebommen. Onderzoek naar de effecten van deze oefeningen
op natuur en milieu (door verstoring en vervuiling) is gewenst.

Geluidhinder door militaire activiteiten kan veroorzaakt worden door
voertuigen, vliegtuigen, helicopters en schietoefeningen. Bij militaire
vliegtuigen zijn de zogenaamde laagvliegroutes een bron van ernstige
hinder voor de plaatselijke bevolking en recreanten.
Onderzoek naar de hinder van laagvliegroutes vindt plaats bij de Rijks-
universiteit Groningen, bij TNO en in de Duitse Bond esrepubliek. Naast
de hinder ondervonden door laagvliegroutes dient ook de hinder veroor-
zaakt door helicopterlawaai onderzocht to worden. Hierover is nog vrij
weinig bekend.
Bij het Instituut voor Zintuigfysiologie van TNO (IZF-TNO) wordt mo-
menteel studie verricht naar de geluidhinder veroorzaakt door schietkam-
pen en oefenterreinen. De hierbij gebruikte modellen moeten echter nog
ten dele worden getoetst door middel van veldonderzoek.

De milieuwetgeving in Nederland kent in bepaalde gevallen uitzonderin-
gen en ontheffingen voor de algemene regels. Voor bepaalde militaire
activiteiten gelden dergelijke uitzonderingen. Zo geldt er in bepaalde
gevallen een geheime behandeling voor de afgiftc van een hinderwetver-
gunning bij schietterreinen en staan munitietransporten onder toezicht
van het Ministerie van Defensie zelf en met onder dat van de regionale
milieu-inspecties. Er bestaat geen overzicht van de mate waarin in de
praktijk gebruik wordt gemaakt van de uitzonderingspositie van militaire
activiteiten.
De handhaving van de milieuwetgeving is een algemeen onderkend pro-
bleem voor alle maatschappelijke activiteiten, dus ook voor de militaire
activiteiten. Ook bier is echter vrijwel niets over bekend.
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Voor de inrichting van militaire oefenterreinen met een oppervlak groter
dan 100 hectare bestaat een m.e.r.-plicht. In een MER dienen naast de
effecten van de voorgenomen inrichting ook alternatieve (redelijkerwijs
in beschouwing nemen) inrichtingsmaatregelen beschreven to worden.
Hierbij dient ook bet meest milieuvriendelijke alternatief beschreven to
worden.
Bij bet opstellen van de milieu -effectrapporten voor militaire oefenter-
reinen blijkt dat de lacunes in kennis nog groot zijn. Bijvoorbeeld voor
bet MER Ginkelse Heide hebben een groot aantal universitaire instituten
inventariserend onderzoek gedaan omdat anders niet aan de richtlijnen
voldaan had kunnen worden.
De keuze van de locatie van militaire oefenterreinen is in tegenstelling
tot de inrichting van die terreinen niet m.e.r.-plichtig. Een toch wat
merkwaardige zaak als je je realiseert in welke mate de doelstellingen
van defensie en natuurbeheer meestal conflicteren. Inrichtingen van
schietterreinen, luchtmachtactiviteiten, munitie-opslagen en manoeuvres
buiten de oefenterreinen zijn eveneens niet m.e.r.-plichtig. Een m.e.r.-
plicht zou bet overwegen waard zijn. Maar ook voor Nederlandse mili-
taire activiteiten in bet buitenland moet de mogelijkheid van milieu-
effectrapportage worden verkend.

Het Prins Maurits Laboratorium verricht onderzoek naar bet gebruik van
explosieven, brandstoffen en rookcomposities.
Wat betreft de effecten op bet milieu wordt aandacht besteed aan:
- verontreiniging van de lucht, bet oppervlaktewater en de bodem
- schade door schokgolven, fragmentatie en warmtestraling.
De volgende problemen zijn tot nu toe aangepakt:

milieu hygienische aspecten van de vernietiging van springstoffen
en

- verontreiniging van grond met m-dinitrobenzeen op vindplaatsen
van kruisvluchtwapens uit de tweede wereldoorlog

Dit laatste was nodig omdat in de tweede wereldoorlog grote aantallen
kruisvluchtwapens van bet type V-1 door de Duitse krijgsmacht boven
Nederland en Belgie zijn gelanceerd, waarvan een zeer hoog percentage
zonder zijn doel to bereiken neerstortte, vaak zonder tot explosie to ko-
men. Als springstof bevatten deze wapens m-dinitrobenzeen, een slecht
in water oplosbare vaste stof met hoge giftigheid.
De krijgsmacht is een groot gebruiker van motorbrandstof voor, vlieg-,
voer- en vaartuigen. Bij de opslag, bet vervoer en bet gebruik van deze
brandstoffen kan uiteraard milieuverontreiniging optreden. De' krijgs-
macht wordt hierbij met dezelfde problemen geconfronteerd als ieder
andere gebruiker van motorbrandstof. Er zijn echter ook brandstoffen in
gebruik die minder veelvuldig gebruikt worden. Een voorbeeld is hy-
drazine, die bij de Koninklijke Luchtmacht in gebruik is als brandstof
voor de Emergency Power Unit van de F-16 straalvliegtuigen, voor bet
geval dat bet vermogen van de straalmotor niet toereikend is, bijvoor-
beeld bij motorstoring. De F-16 beschikt hiervoor over een op
crash-situaties berekende tank van 27 Titer, waarin zich een oplossing van
70% hydrazine in water bevindt. Door bet Prins Maurits Laboratorium in

I
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samenwerking met het Medisch Biologisch Laboratorium TNO is onder-
zocht welke gevaren voor mens en milieu kunnen ontstaan indien deze
tank bij neerstorting of noodlanding zou scheuren. Het resultaat van dit
onderzoek is o.a. verwerkt in de instructie van brandweer en red-
dingsploegen, die bij dergelijke ongevallen in actie komen.

In het verleden is gebleken dat landen voor het beschermen of veroveren
van hulpbronnen en natuurlijke bestaansbronnen bereid zijn tot oorlogs-
handelingen. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan de visserij-oorlogen
tussen IJsland en Groot-Brittanie.
Ook kan een land ter bescherming van de aanvoer van grondstoffen mili-
taire activiteiten ontplooien. Een voorbeeld hiervan is de inzet van ma-
rineschepen in de Perzische Golf ter bescherming van de olie-aanvoer.
Daarnaast kan overexploitatie of ander slecht beheer van natuurlijke
bestaansbronnen ernstige milieuproblemen tot gevolg hebben zoals erosie
en verwoestijning. Dergelijke milieuproblemen kunnen een verhoging
van de nationale of internationale spanning betekenen.
Verantwoord ecologisch beheer van de natuurlijke bestaansbronnen ter
voorkoming van uitputting kan bijdragen aan het verminderen en/of
voorkomen van nationale en internationale spanningen.
Het onderzoek naar de problematiek van milieu en ontwikkelingssamen-
werking zou mede in het licht moeten worden beschouwd van de ver-
mindering van nationale en internationale spanningen ten gevolge van
milieuproblemen in derde wereldlanden.
De mogelijkheden zouden verkend kunnen worden om bij het Neder-
landse ontwikkelingssamanwerkingsbeleid voorwaarden to stellen voor
een verantwoord beheer van natuurlijke bestaansbronnen in het ontvan-
gende land.
De RMNO is b.v. van mening dat onderzoek verricht dient to worden
naar de effecten op de onveiligheid door milieudegradatie.

Op het gebied van militaire activiteiten, natuur en milieu zijn veel ver-
schillende onderzoekers en beleidsmakers actief die tot nu toe weinig
contact met elkaar hadden. Omdat de verschillende onderzoeksgroepen
weinig met elkaar samenwerken en het onderzoek veelal een onderdeeltje
is van het totale onderzoeksprogramma van een instituut of wetenschap-
pelijke instelling is er tot nu toe weinig sprake van coordinatie en weet
men niet of nauwelijks van elkaar waar men mee bezig is. Dit was de
reden dat de RMNO juist voor de organisatie van het onderzoek op dit
terrein veel aandacht vroeg en de aanbeveling deed een stuurgroep be-
staande uit onderzoekers, beleidsmakers en ander.e betrokkenen hiervoor
in to stellen.

Bij een prioritering van Nederlands natuur- en milieu-onderzoek in
relatie tot een bepaalde maatschappeli jke activiteit, spelen vele over-
wegingen een rol.
a. de (potentiele) invloed op natuur en milieu, per eenheid activiteit,

incl. eventuele synergistische, cumulerende,.i-rreversibele effecten
b. de to verwachten ontwikkelingen met betrekking, tot die activiteit

(kwalitatief, kwantitatief) op middellange term' ijn
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c. verwachtingen over de mogelijkheid alternatieven to ontwikkelen
voor de activiteit als zodanig, de locatie, en/of de wijze waarop de
activiteit wordt uitgeoefend (in verband met de impact op natuur
en milieu)

d. de onderzoekbaarheid van to prioriteren vraagstellingen en de
aanwezigheid van onderzoekscapaciteit in Nederland

e. de hoeveelheid kennis terzake, in Nederland en/of elders en de
wenselijkheid om in het internationale onderzoek to participeren

f. de mate van specificiteit voor Nederland van het milieu-effect.
Wat de laatstgenoemde factor betreft, kan worden gewezen op de speciale
situatie in Nederland als het gaat om de bevolkingsdichtheid in relatie tot
militair ruimtegebruik, ligging ten opzichte van de zeespiegel, con-
centraties van industrie en bevolking. Een onderzoeksprogramma op het
gebied van militaire activiteiten, natuur en milieu zou met name aan deze
aspecten aandacht moeten geven.

Een aantal conclusies uit het voorgaande zijn:
1. Onderzoek naar invloed van Nederlandse militaire activiteiten op

de Nederlandse natuur- en milieucondities, is hooguit partieel
gedaan en veelal inventariserend geweest.

2. Het is dringend noodzakelijk onderzoek op dit terrein to stimu-
leren.

3. De organisatie van het onderzoek en de samenwerking tussen uni-
versiteiten en overheidsinstituten moet verbeterd en versterkt
worden.
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LEZING DOOR DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSTE

J. van Houwelingen

Dames en Heren,

Er was eens een kikker, zoals u weet een milieugevoelig diertje, die
voortdurend door een slang werd belaagd. Ten einde raad wendde de
kikker zich tot de wijze uil. De uil gaf als oplossing: "De volgende keer
als de slang dreigend in je buurt komt, strek je je achterpoten en je
vliegt weg." De kikker vond het een merkwaardig plan, maar ja, de uil
ging door voor zeer wijs. Toen dus de slang opnieuw de kikker belaagde,
strekte de laatste de achterpoten. Helaas, zoals U en ik weten kan een
kikker natuurlijk niet vliegen. De slang hapte toe en vlak voor de kikker
geheel verdween, zag hij nog de uil. Met moeite kon de kikker uit bren-
gen: "Je ziet toch, dat ik.... ". "Ja, hoor eens hier", antwoordde de uil, "ik
ben er voor de plannen, ik ben niet verantwoordelijk voor de uitvoering".

Dames en Heren, U heeft mij uitgenodigd als staatssecretaris van Defen-
sie. In die functie behoor ik to worden aangesproken op mijn verant-
woordelijkheid voor de defensieplannen en vooral op de uitvoering er-
van. Hiermede heb ik dan de context aangegeven waarbinnen U mijn
bijdrage van vandaag dient to zien. Ik zal mij vooral bepalen tot de bij-
drage die het Nederlandse ministerie van Defensie aan het milieu kan
leveren, waarbij ik ook een aantal internationale activiteiten zal be-
spreken.
Eerst de vraag naar de betekenis van de analyses en aanbevelingen van
de commissie-Brundtland op het gebied van vrede en veiligheid. De
regering heeft inderdaad een korte reactie gegeven. Wat mij betreft twee
opmerkingen in dit verband. De eerste is dat de minister van Buiten-
landse Zaken als eerste verantwoordelijk is voor de totstandkoming van
het veiligheidsbeleid. Het past mij als staatssecretaris van Defensie dus
niet om in functie -want zo sta ik hier- het regeringsstand punt terzake
van kanttekeningen voorzien. Mijn tweede opmerking is dat U uit het
vervolg van mijn inleiding duidelijk zal worden dat Defensie actief mee-
denkt over en meewerkt aan de uitvoering van de plannen op milieu-
gebied, die passen binnen de ideeen van de commissie-Brundtland. Waar
het om de verwezenlijking van die plannen en ideeen gaat, zal de schaal-
grootte ervan U wellicht nog to beperkt zijn. Het zij zo, de verwerke-
lijking van de grote, internationale plannen vraagt veel overleg, doorzet-
tingsvermogen en vooral de verwezenlijking van een gemeenschappelijke
bewustwording. U zult merken, aan dat laatste wordt gewerkt.

Dames en Heren, verreweg de belangrijkste bijdrage die Defensie aan de
instandhouding van het milieu kan leveren is het voorkomen van oorlog.
Dit lijkt wellicht weinig zeggend, tot echter het tegendeel blijkt. Sedert
de Tweede wereldoorlog is er een algemene overeenstemming, dat deze
doelstelling slechts in bondgenootschappelijk verband kan worden ver-
wezenlijkt. Kort geleden hebben we het 40-jarig bestaan van de NAVO
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herdacht. Hoewel het bondgenootschap in ons land niet louter supporters
kent zijn toch tenminste twee feiten opmerkelijk. Het is zonder prece-
dent dat een vrijwillig bondgenootschap als de NAVO veertig jaar onge-
schonden is blijven bestaan. En Europa heeft nooit eerder in de ge-
schiedenis zo lang vrede gekend. Ik meen dat de NA VO daarbij van
doorslaggevende betekenis is geweest en dat zij mede daarom vooralsnog
onmisbaar zal blijven. Nu zult U mij onmiddellijk tegenwerpen dat er
toch duidelijke signalers zijn, die er op wijzen dat met name President
Gorbatsjov groot belang hecht aan een belangrijke vermindering van de
aantallen wapens die tegenover elkaar staan opgesteld. Zeker, wij mogen
die signalen niet negeren, maar, zoals ook minister Bolkestein onlangs in
de NRC schreef, het Navo-beleid moet blijven rusten op het rapport
"Harmel" uit 1967. Veiligheid moet worden gewaarborgd door een toerei-
kende defensie en door het streven naar samenwerking met het Oost-
blok. Ik leg de nadruk op de begrippen toereikend en samenwerking. Ze
zijn essentieel en bovendien niet los van elkaar to zien. Toereikend sluit
overmatig en offensief uit. Het beoogt vertrouwen to scheppen, omdat
het slechts zelfbescherming beoogt. Dat vertrouwen is een van de belang-
rijkste grondslagen voor samenwerking en een goede samenwerking kan
weer nieuwe inhoud geven aan de vaststelling van hetgeen toereikend is
Dat maakt ook het gevaar van het uitbreken van een gewapend conflict
aanzienlijk kleiner. En daar gaat het ook vandaag om. Welk beslag de
militaire activiteiten in vredestijd ook op het milieu leggen, dat laat zich
niet vergelijken met de onmeetbare en blijvende schade die een wereld-
oorlog aan ons aards milieu zou toebrengen.

Nu zou ik aan mijn verantwoordelijkheden wel erg to kort doen, als ik
met deze conclusie zou eindigen onder een laatste toevoeging: "Verder is
het niet mijn probleem". Want natuurlijk is het ook mijn probleem, in
ieder geval waar het de milieu-effecten van militaire activiteiten betreft.
Ik wil dit onderwerp met U bespreken van nationale en internationale
kant. Internationaal beperk ik mij tot het bondgenootschappelijk niveau.
Dat is immers het enige niveau waar Defensie direct enige invloed kan
uitoefenen. In dat verband hoop ik bovendien enige vragen van mevrouw
Goedmakers to beantwoorden. Dames en heren, de belangstelling voor,
maar vooral de zorg om het milieu is een verschijnsel dat pas van de
jaren zeventig dateert en bovendien vooral kenmerkend voor de Westerse
samenleving is. Ik geef direct toe dat het vooral actiegroepen waren, die
voor de ontwikkeling van een milieu.bewustzijn de eerste aanzetten heb-
ben gegeven. Voor velen in dit gehoor zal het daarom een verrassing zijn
als ik hen vertel dat de Navo in de voorhoede van de milieubeweging
liep. Echt verrassend is dat echter niet, want al bij de opstelling van het
Noord-Atlantische verdrag bleek men zich zeer duidelijk bewust van de
betekenis van de kwaliteit van de samenleving voor de geloofwaardigheid
van de defensie. Tegen deze achtergrond moet U dan ook de instelling
zien van het Comite voor de Uitdagingen van de Moderne Maatschappij,
kortweg CUMM, op 6 november 1969. Het was met name de toenmalige
president van de Verenigde Staten die de tijd gekomen achtte om een
deel van de bond genootschappelijke aandacht to richten op die -niet-mili-
taire gebieden, waar een grote samenwerking veel voordeel zou kunnen
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brengen. Het CUMM moet onderzoeken op welke wijze de ervaringen en
hulpbronnen in de Westerse Staten het meest effectief kunnen worden
gebruikt ter verbetering van de kwaliteit van de samenleving. Het
CUMM heeft al een groot aantal projecten ondernomen. Voor een goed
begrip wil ik U evenwel eerst de positie van het CUMM schetsen. het
comite beschikt niet over een vastgestelde begroting. Het werk wordt
uitgevoerd door lidstaten, die voor een bepaald project het voortouw
nemen. Geen lidstaat is gedwongen aan een project deel to nemen. Wel
zijn de resultaten van ieder project voor allen beschikbaar. Het comite
heeft ook een pragmatisch karakter. Dat wil zeggen: het doet weinig
oorspronkelijk onderzoek, maar het identificeert problemen en zoekt
oplossingen met behulp van reeds bestaande kennis. Tenslotte richt het
CUMM zich naar buiten. De resultaten van zijn projecten zijn voor alle
landen, NAVO-leden of niet, toegankelijk. De technische rapporten
worden wereldwijd verspreid. Hoewel er (nog) geen sprake is van een
totaal plan, is er wel een bepaald patroon in de projecten to onderschei-
den. Kwesties van zee- en luchtvervuiling hebben vanaf het begin een
belangrijke rol gespeeld. lets minder geldt dat voor energie- en gezond-
heidszorgproblemen. Ik ben het volstrekt met mevrouw Goedmakers
eens, dat hier versnippering zoveel mogelijk moet worden tegengegaan.
Wij zullen binnen de Navo en met name in het CUMM dan ook beklem-
tonen, dat de milieu -onderzoekprogramma's, wat aard en aanpak betreft,
zoveel mogelijk samenhang dienen to bezitten. De Navo is echter een
bondgenootschap, dat wordt gevormd door soevereine lidstaten. Zoals U
weet is het dan alleen de weg van de overreding en overtuiging die tot
resultaten kan leiden. Die weg is soms langer dan U en ik zouden wen-
sen. Tenslotte wil ik U enige voorbeelden noemen van actuele CUMM-
projecten. Een project is bijvoorbeeld het probleem van het vlieg-
tuiglawaai, zowel rond vliegvelden als van laagvliegende vliegtuigen. Dit
project wordt geleid door de Bondsrepubliek en de Verenigde Staten,
terwijl nog 9 andere landen deelnemen. Het vliegtuigenlawaai is in be-
paalde situaties een bron van irritatie en soms zelfs een gevaar voor de
volksgezondheid. Het project beoogt een analyse van de omvang van het
probleem to geven en zal voorstellen ter verbetering to formuleren. De
Bondsrepubliek, Italie en de VS, bestuderen gezamenlijk de dioxine-
problemen. Sedert de ramp in Seveso in Noord-Italie behoef ik de bete-
kenis van dit probleem nauwelijks toe to lichten. Voorts leidt Noorwegen
een studie naar het risico-management van chemicalien. Deze studie wil
regeringen methoden aanbieden waarmee zij op verantwoorde wijze
schattingen kunnen maken van en reageren op de risico's bij de toepas-
sing van chemicalien in het milieu. Een project over de gezondheids- en
medische aspecten van rampenbestrijding wordt geleid door de Verenig-
de Staten. Ons cultureel erfgoed krijgt eveneens veel aandacht. Zo leidt
de Bondsrepubliek twee projecten: een voor het behoud van gebrand-
schilderd glas, omdat vooral het middeleeuwse glas onherstelbare atmos-
ferische schade dreigt to worden toegebracht. In de Bondsrepubliek is nu
een beschermende laag ontwikkeld, die voor het eerst passende be-
scherming Iijkt to bieden. Voorts heeft de Bondsrepubliek in het kader
van haar project voor de conservatie en restauratie van monumenten
apparatuur ontwikkeld voor het meten van de corrosie van steen door
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vervuiling. Van groot belang acht ik vooral het project dat zich con-
centreert op de ontwikkeling van training- en opvoedingsprogramma's op
milieu -technisch gebied. Positieve veranderingen in houding en gedrag
van het publiek zijn immers de basis voor ieder milieubeleid. Dat geldt
voor het publiek in de brede zin, dat geldt zeker voor de oefenende mili-
tair. De ontwikkeling van een behoorlijk milieubewustzijn bij de militair
reken ik daarom zeker tot een van mijn verantwoordelijkheden. Neder-
land leidt ook een belangrijk project. Dat betreft het estuaria-beheer.
Zoals U ongetwijfeld weet zijn estuaria voor een- groot deel van de
mensheid van levensbelang. Zij zijn een woongebied voor flora en fauna,
bieden grote recreatiemogeli jkheden en zijn van belang voor de scheep-
vaart. Tegelijkertijd is het land er omheen in de loop der geschiedenis
steeds een aantrekkelijke plaats geweest voor het vestigen van nederzet-
tingen en industrieen. Vooral deze laatste gebruiksmogelijkheden belasten
vele estuaria bovenmatig en hebben de vervuiling ervan sterk doen toe-
nemen. Nederland wil richtlijnen ontwikkelen waardoor landen tot een
verantwoord beheer van de estuaria kunnen komen. Ik heb U nu enige
projecten genoemd die momenteel onder de vlag van het CUMM worden
uitgevoerd. Het comite organiseert ook conferenties. Deze zijn veelal
specifiek gericht op de milieu- technische gevolgen van militaire ac-
tiviteiten. Ik noem een conferentie over de algemene effecten van de
defensieactiviteiten voor het milieu, over milieu-technische infor-
matiesystemen, over geluidshinder bij vliegvelden, over het behoud van
flora en fauna in militaire oefengebieden. In de praktijk blijken deze
symposia zeer waardevolle fora, waar men via papers en het informele
contact informatie uitwisselt over de raakvlakken tussen milieu en defen-
sie.

Dames en Heren, ik heb U in kort bestek geschetst op welke wijze in
bondgenootschappelijk verband veel aandacht wordt besteed aan de zorg
voor het milieu. Ik heb U al eerder gezegd, dat deze aandacht zijn
grondslag vindt in de opvatting van de lidstaten van de Navo, dat de
voortdurende zorg voor de kwaliteit van het bestaan een van de voor-
waarden is voor de langdurige verzekering van de veiligheid. Ik meen dat
de Navo, door de activiteiten van het CUMM, tenminste een begin van
aansluiting vindt bij het begrip "duurzame ontwikkeling" van de commis-
sie-Brundtland.

Graag neem ik U nu mee, Dames en Heren, naar de activiteiten, die wij
bij Defensie in Nederland op milieugebied ontwikkelen. Bij Defensie
werken wij aan een milieubeheersplan. Hoewel ik nog niet in detail op
dit plan vooruit kan lopen is er vandaag toch al genoeg over to zeggen,
dat voor U hopelijk interessant is. Het plan bevat een inventarisatie van
reeds lopende activiteiten - we hebben de laatste jaren niet stilgezeten -
en een aantal voornemens voor de nabije toekomst. De algemene doel-
stelling van het door Defensie to voeren milieubeleid luidt: "Het hand-
haven en het zonodig verbeteren van de kwaliteit van het milieu bij de
uitvoering van de krijgsmachttaken." Een ambitieuze doelstelling, dat
geef ik U direct toe. Ik besef dat er vaak een zekere spanning zal bestaan
tussen militaire activiteiten en milieubelangen. Militaire activiteiten ver-
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gen immers een aanzienlijke hoeveelheid van ons grensoppervlak en
leggen ook anderszins tijdelijk of permanent beslag op ruimte. In dit
verband beseffen wij bij Defensie terdege dat de uitvoering van militaire
activiteiten wordt begrensd door de eisen die het milieu stelt.

In 1977 is daarom al een Coordinator Ruimtelijke Ordening en Milieu
benoemd die adviseert over de omgang met hot milieu. Ik wil hier niet
verhelen dat zijn adviezen niet altijd overeenstemmen met die van de
operationele militairen. Bij de afweging worden beide adviezen zeer
zorgvuldig bezien. Een beslissing zal steeds zoveel mogelijk recht doen
aan beide belangen.
Militaire activiteiten in Nederland hebben een groot aantal milieu-effec-
ten. Ik noemde U al het ruimtebeslag. Hot gebruik van schiet- en oefen-
terreinen veroorzaakt geluidsoverlast, munitie opslagplaatsen zijn een
potentieel gevaar voor de externe veiligheid en kazernes en werkplaatsen
produceren lawaai en afvalstoffen. Met het oog op de zorg voor het mil-
ieu ontwikkelen wij daarom al geruime tijd een aantal activiteiten. Enige
voorbeelden. Aan de bescherming van de bodem wordt veel aandacht
besteed. Bij de voorbereiding van nieuwe projecten van een redelijke
omvang, zoals de inrichting van oefenterreinen worden vooraf de gevol-
gen gelinventariseerd. Zo'n milieueffect rapportage (MER) speelt een zeer
belangrijke rol in het beslissingsproces met betrekking tot de geplande
activiteit. Ik wil U kort een indruk geven wat een MER inhoudt. Na
presentatie van de startnotitie kunnen belanghebbenden hun wensen
kenbaar maken. Voorts wordt een onafhankelijke commissie van des-
kundigen om advies gevraagd. Op grond van de resultaten van de in-
spraak en het advies wordt het MER-onderzoek verricht door een onaf-
hankelijk adviesbureau. Mede op basis van dit onderzoek wordt de in-
richting van het oefenterrein bepaald. Los van een MER overigens heeft
Defensie eerder dit jaar op grond van milieuoverwegingen besloten het
oefenterrein in het Drentse Anloo niet in to richten, hoewel het destijds
wel in het structuurschema militaire terreinen was opgenomen. Veel
onderzoek is de laatste jaren verricht naar schietgeluid en de hinder-
beleving daarvan. Het Instituut voor Zintuigfysiologie van TNO heeft op
grond van fundamenteel onderzoek objectieve meetcriteria ontwikkeld.
Ook heeft het IZF specifieke schietterreinen onderzocht. Voor het
Lauwersmeergebied bijvoorbeeld heeft dit geleid tot aanbevelingen voor
de toepassing van geluidwerende voorzieningen. Het gebruik van mili-
taire vliegbases veroorzaakt geluidsoverlast. Daarom worden rond de
bases geluidszones vastgesteld. Buiten doze zones mag de geluidsbelasting
een bepaalde waarde niet overschrijden. Daarmee wordt dus een grens
gesteld aan de op de vliegbasis to produceren geluidsbelasting. Binnen de
zones is slechts in uitzonderlijke gevallen nieuwbouw mogelijk. Voor
bestaande woningen en gebouwen met geluidsgevoelige bestemmingen
(scholen bijvoorbeeld) worden - op kosten van Defensie - geluidwerende
voorzieningen getroffen. Dit beleid wordt al uitgevoerd. Ook een tank-
werkplaats, een motorbeproevingsinstallatie van een vliegveld en de
marinewerf in Den Helder veroorzaken geluidshinder. Rond doze instel-
lingen worden dus eveneens geluidszones vastgesteld. Met het oog op de
veiligheid rond de munitie-opslagplaatsen is vooral onderzoek verricht
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door bet Prins Mauritslabaratorium van TNO.. Op grond daarvan wordt
nu in overleg met bet ministerie van VROM een beleid ontwikkeld dat
aansluit bij bet externe veiligheidsbeleid, zoals dat in bet nationale mil-
ieuplan wordt opgenomen. Dat beleid is gebaseerd op risico-analyse.
Door deze analyse wordt inzicht verkregen in de kans op en bet, effect
van een eventuele calamiteit., De resultaten van de analyses worden ge-
toetst aan de maximaal toelaatbare risiconiveaus. Ook al om binnen de
mij toegemeten tijd to blijven, wil ik mij beperken tot deze kort ge-
schetste voorbeelden van reeds lopende milieu activiteiten bij Defensie.
Ik wil U we] nog een probleempje schetsen. In de regio's waar de ac-
tiviteiten plaatsvinden zegt men steeds vaker: We begrijpen best dat U
moet oefenen, maar kunt U dat niet elders doen?". De coordinator ruim-
telijke ordening en milieuzaken van bet ministerie van Defensie ant-
woordt op deze vraag altijd: "Uitstekend, maar waar ligt de gemeente
Elders?".

Dames en Heren, ik sprak U al over de voornemens voor de nabije toe-
komst. Enige voorbeelden daarvan wil ik U graag noemen. Wij willen bet
ruimtebeslag terugdringen. Bij de wens dat beslag terug to dringen schiet
de techniek ons deze keer to hulp. De simulatietechnieken zijn nu im-
mers zover ontwikkeld, dat -op langere_ termijn- door bet gebruik ervan
oefen- en schietterreinen minder intensief zullen worden belast. Ik plaats
hierbij wel twee opmerkingen. De eerste is dat simulatie een hulpmiddel
is, dat nooit de werkelijkheid geheel kan vervangen. De tweede is dat
door de snelle technologische ontwikkelingen nog niet precies kan wor-
den vastgesteld in hoeverre simulatie de praktijk kan vervangen. Om
verder bet milieu to ontlasten laat ik thans grondig bestuderen of bet
mogelijk is bet oefen- en schietprogramma, dat belastend is voor bet
milieu, ook feitelijk to beperken. Het spreekt vanzelf, dat een dergelijke
beperking de kwaliteit van de krijgsmacht niet mag aantsten. Vandaar de
grondige studie. Een ander voornemen dat onnodige belasting van bet
milieu wil voorkomen, betreft de verdere ontwikkeling van bet ener-
giebeheer. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan bet stimuleren
van energiebewust gedrag bij alle gebruikers, de toepassing van ener-
giezuinige materialen bij nieuwbouw en renovatie en vervanging van
apparatuur door energiezuinige apparatuur. Met behulp van de Stichting
Voorlichting Energiebesparing Nederland zijn in 1988 bij de luchtmacht
twee proefprojecten succesvol uitgevoerd. Bij de andere krijgsmacht-
delen wordt nog dit jaar met proefprojecten begonnen. Tenslotte -en nog
steeds in vogelvlucht- Wordt ook in bet materieelvoorzieningsbeleid
steeds meer aandacht geschonken aan bet milieuaspect. Waar mogelijk is
zal bet gebruik van schadelijke of giftige stoffen worden vermeden. Het
energieverbruik is in bet materieelkeuzeproces een select iecriterium. In
bet algemeen zal bij aanschaffingen een nauwgezet, afwegingsproces
plaatshebben, waarbij operationele eisen, levensduurkosten en milieu-
eisen de belangrijkste invloedsfactoren zijn. Tenslotte zijn of worden
maatregelen getroffen voor een nog meer verantwoord transport, dis-
tributie opslag en afvoer van milieu-onvriendelijke stoffen.

Dames en Heren, door mijn inleiding heb ik U eon beeld willen schetsen
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van de activiteiten van Defensie op het gebied van milieu. Die ac-
tiviteiten zijn er vooral op gericht het milieu zoveel mogelijk to ontzien
en waar mogelijk zelfs to verbeteren. Tenslotte wil ik nu nog kort ingaan
op het begrip duurzame ontwikkeling van de commissie-Brundtland. De
bevrediging van de huidige behoeften zonder dat toekomstige generaties
de kans lopen hun behoeften niet to kunnen bevredigen. Het gaat hier
om de ontwikkeling van een lange termijn milieu-strategie, die het resul-
taat behoort to zijn van nationale en internationale politieke discussies.
Defensie dient zich in dergelijke discussies terughoudend op to stellen.
Defensie heeft wel een andere, grote verantwoordelijkheid. Een verant-
woordelijkheid die zij echter alleen in bondgenootschappelijk verband
waar kan maken. Zij betreft de zorg voor een toereikende militaire de-
fensie. Toereikend om oorlog to voorkomen. De waarborg dat een alles
vernietigende oorlog kan worden voorkomen is immers een van de nood-
zakelijke voorwaarden voor de duurzame ontwikkeling van een milieu-
strategie, die ook toekomstige generaties in hun behoeften kan voorzien.
Wat de beoordeling van voorstellen op het terrein van het milieu, die uit
Oost-Europa komen betreft, lijkt solistisch optreden mij overigens on-
verstandig. Het gaat immers om een uiterst complexe en gevoelige pro-
blematiek, waarbij een groot aantal landen rechtstreeks betrokken is. Los
daarvan merk ik op, dat de voorstellen zijn gedaan in de algemene ver-
gadering van de Verenigde Naties. Het westen meent, dat het handvest
van de VN al genoeg mogelijkheden tot samenwerking biedt en dat de
daarvoor benodigde structuur ook aanwezig is. Ik wijs U op het United
Nations Environmental Program, de Economic Commission Europe en
wat nucleaire zaken betreft de Inertnational Atomic Energy Agency in
Wenen. Deze bestaande structuur achten wij voldoende. Er is geen be-
hoefte aan nieuwe structuren die op grond van vooralsnog vage begrip-
pen worden opgebouwd. De bedoelde voorstellen kunnen dus beter in de
zojuist door mij genoemde fora worden gepresenteerd. Professor Myers
vraagt mij of ik ook niet vind dat er substantieel en snel-groeiende ver-
banden zijn tussen veiligheid en milieu-problemen en wat ik -als Staats-
secretaris- daaraan denk to doen? Als die verbanden er zijn, zijn ze in
ieder geval diffuus. Ook de commissie-Brundtland stelt vast, dat zij zel-
den de enige en directe oorzaak van een oorlog zullen zijn. Ik wil mij
daarom niet opstellen als de wijze uil die wel mooie plannen maakt, maar
zich verder niet bekommert over het afschuwelijk lot van de kikker. Ik
beperk mij tot plannen, waarbij ik ook kan worden aangesproken op de
verwezenlijking. Het moge U nu duidelijk zijn wat mij voor ogen staat:
Vanuit mijn specifieke opdracht als bewindsman bij Defensie werken
aan duurzame veiligheid als een voorwaarde voor duurzame ontwik-
keling.
Tenslotte, Dames en Heren wil ik mij nu nog richten tot de voorzitter
van het college van bestuur van de Rijksuniversiteit.

Ik heb zojuist geschetst dat we bij Defensie werken aan de duurzame
veiligheid met de middelen die ons daarvoor ten dienste staan. Wij kijken
daarbij echter niet uitsluitend naar onze eigen belangen. Zoals u weet is
de Rijksuniversiteit Utrecht van plan een expeditie naar Groenland to
organiseren. De expeditie is opgezet om een onderzoek to kunnen uit-
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voeren naar de gevolgen van het afbrokkelen van de i jskap. Ter voor-
bereiding op de expeditie zal binnenkort in Oostenrijk worden geoefend.
Defensie heeft op zich genomen de twee vrachtauto's die bi j de expeditie
zullen worden gebruikt een grote onderhoudsbeurt to geven.

Door deze materiele ondersteuning wil Defensie mede een bijdrage aan
het instandhouden van het milieu leveren. Onderzoeken zoals uitgevoerd
door de Rijksuniversiteit moeten worden gestimuleerd. Een duurzame
instandhouding van het milieu is immers ieders belang.

Dank U wel.
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VRAGEN AAN DE SPREKERS

Aan Myers

Public: When President Eisenhower was leaving his post, he said that one
of the big military-related problems was the -as he called it- military-
industrial complex. Don't you think that, apart from diminishing wea-
pons, it is also necessary to change the economic system and social-
economic structures in the world if we want to change military into en-
vironmental spending?

Myers: You're absolutely correct, sir. The entrenched interests of the
military-industrial complex are widespread and they go very deep. To
eliminate them is going to take a long time and a lot of effort. I suspect
that the public at large is not generally aware how deeply entrenched
these interests are. For instance, in the United States the Ministry of
Defence has been careful to make sure that its projects for manufactu-
ring weaponry are not just confined to main industrial states like Cali-
fornia, Texas, Illinois and New York; they made equally sure that there
are some projects in every single State in the U.S., including places like
North Dakota and Utah, which are mainly agricultural States and have
very little industry at all. The reason why the Ministry of Defence has
spread projects all around is to make sure that there is some employment
factor at work in those states related to continuing military activities and
thereby to secure both of the Senators and representatives of those states
on Capitol Hill. It is very cynical -I would even say it is a dirty cam-
paign- on the part of the Ministry of Defence in Washington to engage
in strategy planning of that sort. But it has happened and it is precisely
that kind of factor that is going to make it more and more difficult to
turn around the military industrial-complex. I suspect however, that the
more we have initiatives like between Mr. Gorbatsjov and Mr. Reagan -
and now the NATO- to build down the weapon systems, perhaps they
can be bypassed and moved to the sidelines. Then these factories, that
manufacture nuclear missiles, tanks and bullets are going to be left un-
employed, one would hope.

Public: Mr Myers, although people are now getting aware of problems
like deforestation and the greenhouse effect I am afraid that, as hap-
pened before in politics, this trend towards awareness will stop and that
when we are halfway through the measures everyone will say: "Well,
we've done our best. Now we will turn our minds to other problems."

Chairman: I want to complete this question by pointing at what hap-
pened after the famous Club of Rome report. In the late seventies and
beginning eighties people were quite hopeful because of the efforts
which were made and now everyone is amazed because of the seriousness
of the situation.

Myers: By the time of the Stockholm conference on the human environ-
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ment in 1972 there was a big outburst of interest. But really, the en-
vironmental problems were quite localized then, like smog in Los An-
geles and no fish in the river Thames. But that were all rather localized
problems and they didn't concern everybody directly in terms of their
everyday lifestyles. As soon as some of those things were fixed up people
lost interest. But now I think we have a fundamentally different situa-
tion. We have environmental problems that affect every single person or
are soon going to effect every single person quite profoundly, more pro-
foundly than when there was massive unemployment and the inflation
rates went to 25%. Those won't compare with the obvious consequences
of the greenhouse effect. We really have to thank the greenhouse effect
for being so large and such an alarming problem that it keeps the en-
vironmental agenda in the headlines day after day. Yesterday evening I
tried to pick up BBC news on television and 1 got the news from Ger-
many, from France and from Belgium and sooner or later in all those
news broadcasts the question of climatic change came up. And it is not
going to go away. It is not going to be something that we will solve the
way the British have solved the dirty Thames, so I think it will remain
high on political agendas for a long time to come.

Public: I am a peace activist and last year I visited the European Nuclear
Disarmament Conference. There was a rather big group from East Euro-
pean countries and especially the Russian members of that group were
telling us that environmental problems were the background for peres-
trojka. They told us also that they were going to reconvert their military
production, but that for us in the West reconversion of military industry
would be much more difficult to achieve, because they have a plan
economy and in the West the producers of weapons are big multinational
enterprises.

Myers: I would say that this area which you so rightly touch on is a ra-
ther controversial area; some people would agree with what you are say-
ing; some people would say that the militarized economy is a pretty inef-
ficient and rather sterile economy; every dollar that is invested in milita-
ry production has not given rise to so many spin-off benefits in terms of
indirect employment, capital savings and technological breakthroughs as
does that same dollar invested in the peacetime economy. So I think that
if that message can be sufficiently broadcast and made known to the
electorate and the political leaders, then it may not, be so difficult to
achieve the conversion you are talking about, although I would certainly
agree with you, as with the gentleman who raised the first point, that the
military-industrial complex is so deeply dug into our economies that it is
going to be difficult to change it in the first instance.

Public: I think there is no democratic control on the military industry
and that is making it so difficult for politicians to lay their hands on it.

Myers: The military does operate behind rather a smokescreen and they
say that their activities are secret and too complex to be understood by
poor politicians, so there is no need for them to justify what they are
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doing, but I suspect that in democratic countries, when the so-called
threat from the Eastern block is no longer so great, there may be growing
cries for taking a closer look at what the military is doing to our econo-
mies.

Aan De la Court

Zaal: U stelt in uw betoog als kritiek op Norman Myers dat hi j een tech-
nische oplossing voor de problemen aandraagt. Ik denk dat Myers niet
alleen een technische oplossing bepleit, maar ook het belang van een
ander beleid, een andere visie en een ander denken benadrukte.
Overigens werd ook in het -u waarschijnlijk welbekende- rapport van de
World Conservation Strategy, dat door diverse natuur- en milieu-or-
ganisaties tot stand is gebracht, niet alleen een technische, maar ook een
politieke, ideologische en economische oplossing geboden.

De la Court: Misschien doe ik Norman Myers lets tekort als ik het zo
simpel zeg, maar ik denk niet dat ik het helemaal to simpel heb gezegd.
Als je namelijk gaat praten over duurzame veiligheid heb je het over
conflicten. Er zijn bepaalde belangenconflicten in deze samenleving die
in mijn presentatie wel belicht worden en in veel andere presentaties
niet. Juist om die belangenconflicten gaat het. In dit verband verwijs ik
naar de World Conservation Strategy die nu vertaald wordt naar National
Conservation Strategies. Je ziet dat de kern van het probleem bi j het
implementeren van die strategies gevormd wordt door die belangen-
tegenstellingen. Zo'n 'strategy' zou bijvoorbeeld nauwelijks geaccepteerd
worden als dat daadwerkelijk in zou gaan op een belangentegenstelling.
lets dergelijks zie je in Botswana, waar een sterk conflict aanwezig is
tussen de grootschalige, intensieve en exportgerichte veehouderij en lo-
kale boeren. Onze National Conservation Strategy is, ondanks het felt dat
die al anderhalf jaar klaar is, nog steeds niet uitgekomen en dat heeft to
maken met het feit dat die conflicten vervelende politieke spanningen
geven. Ik denk dat, willen we aan duurzame veiligheid toekomen, der-
gelijke fundamentele problemen opgelost moeten worden. Het gaat dus
niet om geld maar om het zoeken naar de essentie van de relaties Noord-
Zuid en machtigen-gemarginaliseerden. Mijn kritiek op Norman Myers
is dat hi j dat probleem niet aangeeft.

Zaal: Ik ben het met Thijs de la Court eens dat Myers de essentie van
het probleem, nl. de belangenconflicten en machtstegenstellingen slecht
benadrukt. In de discussie kwam dat aspect door de vragen over het mili-
tair-industrieel complex en de twijfels over de goede afloop van de mil-
ieumode wel naar voren. Dat brengt mij op de volgende vraag: als we de
essenties duidelijk zichtbaar gemaakt hebben, hoe gaan we daar dan
vervolgens mee om? Myers' benadering brengt praktische oplossingen
met zich mee, zoals beperking van het energieverbruik. Maar wat moeten
we doen nadat we de kern van het probleem hebben blootgelegd?

De la Court: Ik vind dat een heel terechte en heel moeilijke vraag; ik kan
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een paar aanbevelingen doen. Ik hoef die overigens gelukkig niet zelf to
verzinnen, want deze vraag houdt ons binnen de milieu-, derde wereld-
en vredesbeweging al heel lang bezig. Ik heb concreet gezegd dat je de
lokale markt moet laten domineren over de internationale. bat is mak-
kelijk om to zeggen, maar veel moeilijker om uit to voeren. Je kunt in-
strumenten gebruiken als belastingvoordelen, investeringsmogelijkheden,
beperken van import- en exportmogelijkheden, het sluiten van je econo-
mie. Sommigen zullen zeggen dat dat niet kan, omdat je tegen gevestigde
belangen aanloopt. Maar het alternatief is op een termijn van enkele
tientallen jaren vernietigend voor het milieu in binnen- en buitenland en
dus vernietigend voor onze kinderen. Misschien kan ik het het beste
illustreren aan de hand van de discussie over de Tapioca -connectie, bi j
de meeste mensen wel bekend. Wij gebruiken Tapioca uit Thailand voor
de overproduktie van ons vee. Dat is een heel belangrijk goed in onze
open economie, want we exporteren dat vlees weer, maar deze gang van
zaken veroorzaakt hier in Nederland een enorme hoeveelheid zure regen.
Als je dit milieutechnisch gaat bekijken, dan zou je zeggen: waar die
zure regen en vooral ammoniak neerkomt zullen we terugmoeten met- een
factor 20, misschien 30 of misschien wel 40. Maar de hoeveelheid stikstof
die vanwege de veehouderij naar beneden komt is met technische maat-
regelen niet duurzaam to maken. Je zult die hele veehouderij zelf moeten
aanpakken. Als we nu teruggaan naar Thailand, dan zien we dat die eco-
nomie ook open -in de loop der tijd steeds sterker opengemaakt- is.
Thailand exporteert tapioca onder zeer wisselende prijsomstandigheden.
De belangrijkste importeur van tapioca is de EEG, waar Nederland weer
de grootste importeur van is. Stel dat wij nu gaan zeggen dat wij moeten
proberen van die tapioca- connectie of to komen. Dat betekent dat je hier
de veehouderij en de internationale afhankelijkheid van die veehouderij
sterk moet gaan terugdringen. Dat heeft consequenties voor de inrichting
van de samenleving en de prioriteiten die je hier in Nederland moet gaan
stellen. De Thaise boeren, die gedwongen zijn hun land door middel van
pesticide, kunstmest en dergelijke zoveel mogelijk uit to buiten, komen
als wij hier zo'n maatregel zouden nemen, enorm in de problemen. Een
dergelijke situatie kun je bijvoorbeeld oplossen door to zoeken naar ver-
vangende cashcrops, die minder uitbuitend zijn en een grotere diversiteit
hebben. Je kunt ook denken aan stabilisering van de marktprijzen, on-
derhandelingen met de GATT of misschien moet er een Tapioca-akkoord
komen om de marktprijzen zodanig to houden dat boeren kunnen plan-
nen en er op kunnen rekenen dat ze geld verdienen. Als je een lokale
markt wil realiseren in een ontwortelde economie, dan is een van de
elementen die je daarbij betrekken moet de culturele en sociale ge-
schiedenis van het betreffende land. Dat moet je dan doen in over-
eenstemming met de zes principes die ik heb beschreven. Die principes
moet je tegelijkertijd handhaven: als een principe niet verwezenlijkt kan
worden, gaat het al mis. Al met al wordt dit dus een. uiterst moeilijke
exercitie. lk denk dat duurzame antwoorden alleen to vinden zijn in
arbeidsintensieve en kapitaalextensieve projecten die door de lokale be-
volking gedragen worden. Ik dit verband denk ik ook dat bijvoorbeeld
grootschalige herbebossingsprojecten en grote investeringen op korte
termijn in milieuzorg de kans lopen hun doe] voorbij to schieten, mede
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omdat je iets oplegt wat niet van binnenuit komt.

Zaal: Thailand heeft een export-economie. Dat is, zoals bi j zo veel van
dat soort economieen, op een gegeven moment zo gegroeid. Moet dat
worden teruggedraaid of veranderd?

De la Court: Ik denk dat de enige juiste weg neerkomt op een veran-
dering richting lokale economie. Dat wil overigens niet zeggen dat ik de
internationale economie uitsluit; ik ben alleen van mening dat de lokale
economie moet domineren over de internationale. Dat betekent dat op
lokaal niveau de mensen moeten kunnen kiezen hoe zij willen produceren
en welke processen zij daarbij waarderen en willen gebruiken.

Zaal: Maar dat is misschien toch ook wel een kwestie van terugdraaien.

De la Court: Ik zal dat heel concreet beantwoorden aan de hand van een
project waar ik betrokken bij ben in Gujarat, in Noord-West India. Gu-
jarat is een sterk verdroogde geerodeerde staat van India, waar de
Gandhiaanse beweging haar oorsprong vond; Gandhi kwam uit die regio.
Er is daar een sterk netwerk van Gandhiaanse scholen die aan formele en
informele educatie doen. Er heeft daar een breuk plaatsgevonden met het
verleden. Er is een enorme erosie opgetreden, het hele gebied is verwoes-
tijnd, de enige landbouw die nog functioneert is een chemische land-
bouw, vooral gericht op de pinda-export. Een belangrijk deel van de
economie daar wordt gedragen door diamantslijperijtjes die functioneren
op werkloze boeren. De oorspronkelijke bevolking, vooral van herders, is
uitgestoten richting Bombay en andere gebieden waar wat meer water
aanwezig is en waar ze misschien nog een marginaal bestaan kunnen
vinden. Welke weg moet je nu inslaan? Voor het vinden van die weg is
van belang dat je herkent wat de culturele en sociaal-economische iden-
titeit van zo'n gebied is. Bovendien moet je allerlei mechanismen, die
vroeger controle uitoefenden opnieuw uitvinden en herwaarderen. Ook
het onderwijs in India, dat totaal verwesterd is en op Engelse leest is
geschoeid zou in dat perspectief bekritiseerd moeten worden. Je moet
datgene wat er oorspronkelijk was herwaarderen. Zo'n herwaar-
deringsproces moet uiteraard niet ongenuanceerd plaatsvinden. Vroeger
werden er ook immense fouten gemaakt die bijvoorbeeld tot die ver-
woestijning geleid hebben. Maar die vroegere ontwikkelingssituatie was
wel foutvriendelijker. Een voorbeeld van een onderdeel van die over-
gebleven lokale economie uit de tijd van Gandhi zijn de Kadhi-village-
industries. Dat is een industrie die lokale produkten produceert en slechts
gebruik maakt van alles wat binnen die economie zelf aanwezig is. Een
illustratie voor de effectiviteit daarvan is dat in de productie van kleren
en van stoffen, de Kadhi-village-industries niet veel verder komen dan
twee procent van de nationale markt, maar aan werkgelegenheid vi jftig
procent bieden van de totale textielindustrie.

Zaal: Volgens u kan de lokale bevol-king de drager van veranderingen
zijn. 'De' Iokale bevolking bestaat volgens mij niet, want er is sprake van
groepen met verschillende belangen en er zijn ook groepen die weliswaar
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ook lokaal produceren maar ook banden naar buiten toe hebben. Hoe zou
in de praktijk 'de' lokale bevolking als drager van veranderingen func-
tioneren?

De la Court: U heeft gelijk dat dat problematisch is. Speciaal onidat er
vaak sprake is van een belangenconflict is het niet zo makkelijk om over
een groep of over 'de' lokale bevolking to praten. Terugverwijzend naar
de situatie in Gujarat: het is duidelijk dat de milieucrisis daar zo intens is
dat alle verschillende groepen van de bevolking zwaar getroffen en diep
geschokt zijn; dat geldt ook voor de rijke boeren die pinda's verbouwen
en de chemische landbouw stimuleren. Ook de kaste die de macht heeft
op gemeente- en staatsniveau is heel bezorgd over die problemen. Waar
het dan om gaat is het herkennen van die problemen en het creeren van
een situatie waar communicatie weer mogelijk is, waar die belangenstrijd
zichtbaar gemaakt wordt en een wezenlijke communicatiesituatie in
plaats van een machtsstrijd komt. Dat is vanuit de Gandhiaanse traditie
speciaal in Gujarat heel goed mogelijk. Een voorbeeld is het Amazonege-
bied waar oorspronkelijk ook een sterke strijd was tussen kleine boeren
en Indianen. Die groepen zijn ook bij elkaar gekomen en tot het inzicht
gekomen dat die strijd, waarin zij gebruikt worden, geen strijd is waar
wezenlijke belangen botsen, maar waar ze elkaar juist nodig hebben. Nu
zijn die oorspronkelijk op leven en dood strijdende groepen met elkaar
samen gegaan in een groep. Chico Mendes, die recentelijk vermoord is, is
een voorbeeld van een rubbertapper die door alle parti jen van die belan-
gengroepen geaccepteerd werd als een vertegenwoordiger. Dus je ziet dat
het samengaan en versterken van communicatie op dat niveau wel tot
resultaten leidt.

Zaal: Ik kan mij voorstellen dat het laten domineren van de lokale over
de internationale economie in bepaalde gebieden in derde wereld wel
werkt, maar ik vraag mij of of in Nederland een dergelijke verandering
niet veel moeilijker to realiseren is omdat hier de belangentegenstellingen
sterker zijn.

De la Court: Het kabinet valt niet voor niks over het milieu. Dat heeft
natuurlijk alles met belangentegenstellingen to maken. Het is net zo good
hier in Nederland ontzettend moeilijk om die helangentegenstellingen
goed naar voren to krijgen en bespreekbaar to maken. Er is ap dit mo-
ment een snort convergentie gaande bij industrie, vakbonden en over-
heden. Zij trekken naar elkaar toe en herkennen milieu als een gezamen-
lijk belang. Maar toch gaan ze op een gegeven moment weer uit elkaar,
omdat de verschillende belangen niet overeen blijken to komen. Ik denk
dat wij wat dit betreft in een historisch proces zijn. Die discussie vindt
nu plaats en misschien dat wij in het komende jaar zullen ontdekken
waar die belangentegenstelling hard naar voren zal komen. Maar of dat
gebeurt blijft voor mij een grote vraag. Een samenleving is heel rekbaar
en we moeten afwachten waar het koord gaat broken. Maar het koord
gaat breken. De noodzakelijke reductie van emissies tot 80-90% van de
huidige hoeveelheid kan niet verwezenlijkt worden bin.nen het huidige
machts- en belangenevenwicht. Voordat dat duidelijk op tafel zal komen
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zullen we nog met een soort consensusidee moeten werken.

Aan Opschoor:

Zaal: Ik wilde weten of er ti jdens de conferentie die de heer Opschoor in
Moskou heeft bijgewoond gesproken is over de democratiseringsproble-
matiek in Rusland. We hebben onlangs uitgebreid in de krant kunnen
lezen wat er in Georgie gebeurd is; daar zijn chemische wapens gebruikt
tegen de eigen bevolking. Wat mij interesseert is hoe men, als men aan-
bevelingen doet voor een milieuraad van de Verenigde Naties, gelijktij-
dig dat democratiseringsproces in eigen land wil stimuleren.

Opschoor: De mensen met wie je op dat soort conferenties in contact
komt zijn daar, zeker als de microfoon uitstaat, we] geneigd om over to
praten. Ik moet zeggen dat de openheid waarmee men praat in de loop
van een aantal jaren langzaam maar zeker toch echt opvallend toegeno-
men is. Over een koppeling tussen issues als milieu, veiligheid en demo-
cratisering: men heeft in het kader van dat nieuwe denken wel degelijk
de neiging om die verbanden nogal breed to trekken; al is men er ook -
en dat hangt misschien een beetje of van het feit dat je vooral met men-
sen uit de Academie, dus mensen die een vrij officieie status hebben
praat- geneigd om enig begrip to vragen voor wat er gebeurt en in welk
tempo. Men zegt dan: "Ja, je moet het ons maar niet helemaal kwalijk
nemen dat het hier niet overal even kosher is. Aan de andere kant heb-
ben we met de gedelegeerden uit de verschillende academie-instituten en
universiteiten een open discussie gehad op de Moskouse Universiteit. Ik
denk dat onze aanwezigheid als Westerse wetenschappers daar gebruikt
werd om een fors aantal punten to scoren; het was dan ook meer een
discussie naar de eigen Academieleden toe over zaken als democratise-
ring, inspraak in lokale besluitvorming, controle op misstanden in het
kader van regionale plannen en dergelijke. Ik heb dus het gevoel dat dat
soort openheid wel toeneemt. Maar op uw directe vraag moet 'ik zeggen
dat dat op de conferentie zelf voornamelijk in de wandelgangen was en
niet aan tafel.

Zaal: Ik heb een vraag aan de heer Opschoor over de discussie in de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over het internationale
overleg over milieu- en bewapeningsvraagstukken. Hij zei dat er wel een
desbetreffend plan was aangenomen, maar met een zwakke steun. Ik
wilde graag weten wat de oppositie tegen dat plan was en welke positie
Nederland in die zaak innam.

Opschoor: Zeker weten of Nederland meegestemd heeft destijds doe ik
niet. Die zwakke steun betekent dat regeringen uberhaupt niet willen
stemmen en de zaal uit lopen. Landen die in belangrijke mate betrokken
zijn bij de onderwerpen van dat soort moties, en niet met goed fatsoen
tegen kunnen stemmen blijven dan gewoon weg. In dit geval zijn de
meeste NAVO-Ianden bij de stemming gewoon niet verschenen. Desge-
vraagd aan iemand die lid is van een Nederlandse adviesraad inzake vei-
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ligheidsvraagstukken, bleek dat er over dit soort zaken in de Raad niet
gesproken was. Ik heb hem gevraagd waarom. Hij zou dat voor mij na-
gaan maar ik heb daar uiteindelijk een nogal vaag antwoord op gekregen.
Men komt dan met verhalen van bet genre: "Je moet vredes- en milieu-
vraagstukken niet ook aan elkaar willen knopen, dat maakt de discussie
zo moeilijk." Ik heb dit besproken met een paar Amerikaanse en Zweedse
collega's in Moskou en bun analyse was dat de Amerikanen bet gewoon
vervelend vonden dat Gorbatsjov ze weer een keer voor was geweest met
een voorstel en dat ze gewoon geen zin hadden om er op to reageren. Er
zijn dus twee verklaringen.

Zaal: Ik heb twee vragen over de activiteiten van bet eco-forum. Ten
eerste: kunt u wat vertellen over bet komende programma? Een tweede
vraag die ik daaraan wil koppelen is of bet eco-forum er tot nu toe ook
bij betrokken is geweest om deskundigheid ten aanzien van milieuvraag-
stukken in Oost en West to combineren?

Opschoor: Op. bet eerste deel van uw vraag: de activiteiten voor de ko-
mende ti jd zullen, denk ik, gericht zijn op bet propaganda voeren voor
bet combineren van milieu- en veiligheidsvraagstuk ken. Er zijn regel-
matig conferenties in zowel West- als Oost-Europa op dit punt. Een
tweede activiteit is bet mede-organiseren van een tocht Tangs de Donau,
waarbij dan een lans gebroken wordt voor beter onderzoek, ook achter
bet ijzeren gordijn en geintegreerd beleid tussen Oost en West maar ook
binnen bet Oostblok zelf, bijvoorbeeld tussen Tsjecho-Slowakije en
Hongarije. Wat uw tweede vraag betreft: mede vanuit Ecoforum wordt
nu geprobeerd om een EEG-programma to formuleren dat een kanaal
kan zijn om milieutechnologie en managementvaardigheden vanuit West-
Europa naar Oost-Europa to krijgen; met name vanuit de Sovjet-Unie is
daar een grote vraag naar.

Aan Goedmakers

Zaal: Mevrouw Goedmakers zei dat zij als voorzitter van de werkgroep
'Militaire activiteiten, Natuur en Milieu' van de Raad voor bet Milieu-
en Natuuronderzoek niet bet onderwerp van de gevolgen van militaire
activiteiten in oorlogstijd had aangepakt. Waarom?

Goedmakers: Daarbij hebben pragmatische argumenten de doorslag gege-
ven. Bij de keuze dat bet onderwerp zich zou beperken tot onderzoek
naar de relatie in vredestijd, speelde mee dat er dan een advies opgesteld
zou kunnen worden. Dat advies is er ook gekomen. In bet andere geval
was bet niet van de grond gekomen. Daar komt bij dat bet onderwerp
dermate breed is dat je hier nog heel wat jaren aan kunt studeren voor-
dat je bet uitputtend behandeld hebt en ik vond bet dus niet zo'n slechte
eerste stap om hiermee to beginnen. '

Zaal: Dus er komt een vervolg?
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Goedmakers: Wat mij betreft komt er eerst een instantie -in RMNO-
termen heette dat een programma-stuurgroep-, die samengesteld is uit
onderzoekers, beleidsmakers en gebruikers die bedenkt welke typen on-
derzoek gestimuleerd zouden moeten worden en hoe je een onderzoeks-
budget verdeelt.

Opschoor: Er was nog een derde argument van mensen in de RMNO dat
pleitte tegen het opnemen van het onderwerp 'milieu-effecten in oor-
logstijd', to weten het argument dat het toch wel evident moest zijn dat
het snort van oorlog waar je dan over praat uit biologisch oogpunt ab-
soluut verwerpelijk is. Zelfs maar het doen van onderzoek daarnaar werd
door sommige leden van de RMNO verworpen op grond van dat
argument.
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DISCUSSIE

Voorzitter: Er is vandaag bijzonder veel over de relatie tussen milieu en
veiligheid gesproken. Het is moeilijk in to denken dat dit onderwerp
enkele jaren geleden nog volkomen onbekend terrein was. Het is ook nog
niet zo lang geleden dat er een nieuw begrip aan ons jargon werd toe-
gevoegd. Ik doel hier op het begrip 'de nucleaire winter'. Ook dat begrip
is pas in 1983, dus nog maar zes jaar geleden, uitgevonden en een rol
gaan spelen in onze discussies over vrede en veiligheid. Naar mijn smaak
een heel belangrijke rol, en ik ben dan ook van mening dat we met de
discussie over de relatie tussen milieu en veiligheid een bijzonder be-
langrijk thema op deze eerste Universitaire Vredesdag hier in Utrecht
aan de orde hebben gesteld. Ik wit de nu volgende discussie als volgt
organiseren: ik denk dat we eerst moeten beginnen met een reactie van
de overige sprekers op de staatssecretaris. Ik heb namelijk de indruk, dat
de vragen die zij schriftelijk hebben gesteld niet volledig door de Staats-
secretaris zijn beantwoord, dus ik kan mij voorstellen dat daar nog enige
gedachtenwisseling over kan plaatsvinden.

De la Court: Ik had twee vragen aan de staatssecretaris gesteld, die ik
hierbij zal herhalen. Grondstoffengebruik, dat heb ik ook vanochtend in
mijn inleiding gezegd, is in de meeste gevallen en zeker als het om mijn-
bouw en minerale grondstoffen gaat, iets wat niet duurzaam is en ook
niet duurzaam valt to maken. Hoogstens kan het systeem wat efficienter
gemaakt worden door verliezen to beperken of door wat minder van die
grondstoffen to gebruiken. Maar: grondstoffengebruik kan nooit duur-
zaam zijn. Economische groei, groei van de produktie en groei van de
consumptie zou automatisch een groot beslag leggen op die grondstoffen.
Ik vroeg aan u: vindt u met mij dat we moeten streven naar een sterke
reductie van grondstoffengebruik en dat een verdere economische groei
strijdig is met het streven naar een veilige en duurzame wereld? Ik denk
dat ik daarbij tevens een doelstelling van dit kabinet, maar ook van vele
andere overheden ter discussie stel. Maar, indien u de doelstelling van
economische groei zou accepteren, is het dan niet noodzakelijk dat deze
economische groei gepaard gaat met een afname van het gebruik van
grondstoffen? Economische groei wordt door verschillende mensen op
een verschillende manier genterpreteerd en ik wit voorkomen dat de
discussie bij die economische groei blijft steken. Het gaat feitelijk om
het grondstoffengebruik zelf, en je hebt allerlei methodes om dat to
kwantificeren en doelstellingen to bepalen. Dus mijn vraag kan dan ook
naar die instrumenten verder gespecificeerd worden.

Voorzitter: Ik wit de vraag nog wel iets toespitsen, vooral op de militaire
sector. De la Court heeft vanmorgen gesproken over het strategische
mineraal uranium. Met name dit mineraal wordt zowel voor energie-
opwekking als voor de produktie van kernwapens gebruikt. Uranium is
een eindige grondstof. Zou u daar misschien ook nog wat nader op 'in
kunnen gaan?
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Van Houwelingen: Misschien dat ik toch eerst even wat concreet op de
eerste twee vragen in moet gaan; ik heb geprobeerd -inderdaad heel
summier- in een aantal opmerkingen over een andere levensstijl al een
klein beetje. mijn grondhouding duidelijk to maken. In mijn partij praten
we over -hoewel dat misschien ook alweer een wat versleten begrip is-
selectieve groei in plaats van genormeerde groei. Dat geeft al aan dat ik
niet behoor tot degenen die zeggen dat er maar een recept is voor alle
kwalen, namelijk economische groei, en zeker niet in een kritiekloze
vorm. Het is waar dat ook de overheid er niet aan ontkomt to kijken naar
de consequenties van economische groei en zich daarbij of to vragen op
welke manier het wel en op welke manier het niet kan. Wat mijn eigen
beleidsterrein betreft: we hebben bij de voorbereiding van het defensie-
milieubeleidsplan de vraag gesteld of we concreet iets aan dit vraagstuk
konden doen. We hebben toen vastgesteld dat het mogelijk is een per-
centage van het totale oefengebeuren bij defensie met tanks, vliegtuigen,
schepen, oefenterreinen etc. -dus de activiteiten die grondstoffen en
energie kosten- to vervangen door opleidingen met simulators. Tegelij-
kertijd moet je de kwaliteit van de opleiding op een redelijk peil houden.
Een van de stud ieopdrachten was to onderzoeken binnen welk tempo
veranderingen mogelijk zijn. De betreffende nota, die ik misschien nog
dit jaar zal uitbrengen, zal wat dit betreft een heel duidelijke doelstel-
ling, taakstelling en kostenplaatje bevatten. Een tweede studie betrof het
transport: we willen voorkomen dat al die militaire voertuigen voort-
durend van de kazerne naar de oefenterreinen rijden. Niet alleen van-
wege het fileprobleem, maar hier ligt ook een energie-, een slijtage- en
een onderhoudsprobleem. De vraag rijst dan of, als ergens een oefen-
terrein is, de spullen daar ook permanent neergezet moeten worden als
een soort oefenset.

Over de vraag betreffende de economische groei: ik ben van mening dat
er inderdaad niet kritiekloos gestreefd moet worden naar economische
groei, maar de ontwikkeling van de technologie z6 gestuurd moet worden
dat de negatieve effecten, waar u ongetwijfeld over heeft gesproken,
kunnen worden voorkomen.

Tenslotte over het nucleaire gebeuren: op dat punt zijn we gelukkig
bezig om heel concrete stappen to ondernemen. Sinds ik staatssecretaris
van Defensie ben zijn drie van de zes kernwapentaken -waaronder de
nucleaire NIKE, die heel veel uranium verbruikte- afgeschaft. We heb-
ben in Montebello besloten tot aanzienlijke reducties van het aantal nu-
cleaire granaten, de nucleaire mijnen zijn afgeschaft en -hoewel ik dit
zeker niet op rekening van de Nederlandse regering, laat staan op die van
mij wil schrijven-. de stationering van de kruisraketten is niet door-
gegaan.

Voorzitter: Ik denk dat we straks nog wel op de kwestie zullen terug-
komen of dit soort efficientieverbeteringen inderdaad het soort van ver-
beteringen zijn waar wij vandaag over hebben gesproken. Ik denk dat we
daar nog wel uitvoeriger op zullen terugkomen. Misschien kan ik de beer
Opschoor de gelegenheid geven om zijn vraag nog een keer aan de orde
to stellen.
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Opschoor: Graag voorzitter, want ik heb geconstateerd -althans zo voel
ik het- dat mijn vraag nog niet echt beantwoord is. Ik heb me ook af-
gevraagd waarom de staatssecretaris dat niet gedaan heeft en ik denk dat
ik het antwoord gevonden heb. Het gebeuren rond mevrouw Smit-Kroesl
toont aan dat als je als demissionair bewindspersoon in het openbaar to
veel over milieu zegt je ook gauw zeer 'automobiel' wordt. Dat wil de
heer Van Houwelingen kennelijk niet, dus misschien dat ik hem dan nu
toch de vraag maar weer voor mag leggen. Nog even twee opmerkingen
vooraf. De eerste betreft de opmerking van de heer Van Houwelingen
over de nieuwe levensstijl. Gelukkig kan ik hem vertellen dat die discus-
sie de laatste jaren weer sterk in opleving is, met name rinds het ver-
schijnen van het Brundtland-rapport. De tweede opmerking betreft een
reactie op zijn stelling dat het geld voor een milieubeleid niet bij defen-
sie gehaald zou moeten worden; later zei hij geloof ik 'niet bij defensie
alleen'. Dat lijkt mij inderdaad juist, maar ik wii toch iets zeggen over
de mogelijkheden om geld to halen bij defensie in het algemeen. Als je
kijkt naar de jaarlijkse uitgaven, mondiaal, voor bewapening en defen-
siedoeleinden krijg je een bedrag van 1012 dollars. Een zesde daarvan, zo
is uitgerekend door het World Resources Institute in Washington, zou
voldoende zijn om thans voorzienbare duurzame ontwikkelingsin-
vesteringen to doen. Ik wit dus -nogmaals- niet de suggestie wekken dat
dat de enige bron zou moeten zijn, maar als ontwapening een optie is die
in zicht begint to komen, zouden er toch tenminste goede marges zijn om
nieuw milieubeleid to financieren. De heer Van Houwelingen heeft ook
gezegd: "Voorkomen is beter dan wapens", als ik herb goed citeer. Vanu-it
dat gegeven zou ik nog eens met hem willen ki jken naar de tweede vraag
van professor Myers en naar mijn tweede vraag: als' er relaties zijn tussen
veiligheid en milieu, welke relatie in toenemende mate, niet alleen in bet
Brundtland-rapport, geponeerd wordt maar ook vanuit bijvoorbeeld
Oost-Europa in het kader van de VN wordt uitgedragen, dan zou je
veronderstellen dat daarop ook in Nederland een visie ontwikkeld wordt.
Toch merk ik weinig, en kennelijk de heer Myers met mij van een Ne-
derlandse respons daarop. Is er een standpunt inzake de samenhang tus-
sen milieu en veiligheid en de manier waarop dat concreet zou kunnen
worden vormgegeven in instituties en beleid? .

Van Houwelingen: Die samenhang is er, die erken ik ook, en ik heb er al
over gezegd dat in het begin van het bondgenootschap die samenhang
misschien nog wat scherper en duidelijker is erkend dan nu het geval is.
Ik geloof dat u gelijk heeft dat geleidelijk aan het defensie-beleid teveel
een puur militair beleid is geworden. Veil igheidsbeleid is inderdaad meer
en heeft ook een raakpunt aan zaken als het milieu. Op uw concrete
vraag over hoe wij reageren op voorstellen vanuit de Sovjet-Unie en

1Mevrouw N. Smit-Kroes was in het kabinet Lubbers-II, dat juist op
het tijdstip dat dit symposium plaatsvond een. week tev.oren was gevallen,
minister van Verkeer en Waterstaat. Gedoeld wordt op haar binnen de
VVD afwijkende standpunt t.a.v. de afschaffing van bet reiskostenfor-
fait, dat een belangrijke rol speelde in de kabinetscrisis. (TS)
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Oost-Europese landen: ik vind persoonlijk dat een van de problemen met
Oost-Europa en met de Sovjet-Unie was dat bet nauwelijks mogelijk was
over milieuzaken to spreken. Ik vind dat ook een uitermate zorgelijke
situatie. Er worden nu contacten gelegd -dat vind ik ook de grote bete-
kenis van Stockholm- tussen militairen van de Sovjet-Unie en de Ver-
enigde Staten en nu kunnen we over dit soort dingen spreken. Onze mi-
nister van Defensie heeft aangekondigd naar Hongarije to gaan en dat
was een jaar of twee geleden natuurlijk niet denkbaar. Het was toen ook
niet mogelijk voor een ministerie van Defensie to praten over wat er in
bet Oostblok aan de gang was. Ik,zelf hoop binnen enkele weken to kun-
nen aankondigen naar een anger Oostblokland to gaan. Daar ga ik, zoals
u zich kunt voorstellen, niet spreken over materiele samenwerking, maar
daar gaat bet juist om dit snort dingen.

Opschoor: Welk land is dat, als ik vragen mag?

Van Houwelingen:...

Voorzitter: Ik denk dat we bet bier even bij moeten laten. Ik heb de
indruk dat de vragen van mevrouw Goedmakers eigenlijk nog het meest
door de staatssecretaris aan de orde zijn gesteld. Voelt u zich nog ge-
roepen om concreet op een kwestie in to gaan, met name op de reactie
van de staatssecretaris op bet rapport?

Goedmakers: Kennelijk hebben we een verschil van inzicht over de ant-
woorden van de staatssecretaris, want ik heb niet het gevoel dat er Ober-
haupt op mijn vragen ingegaan is. Ik ben bet met de staatssecretaris eens
over bet belang van de CUMM. Ik heb zelf in de ti jd dat ik nog bij bet
ministerie van CRM en later WVC werkzaam was regelmatig deel-
genomen aan bet ambtelijk overleg in het kader van de CUMM. Ik heb
die vergaderingen altijd heel plezierig gevonden, maar ik vind bet jam-
mer dat de CUMM een hele reeks van onderwerpen behandelt die al-
lemaal vrij weinig of geen relatie hebben met de militaire activiteiten
van de NAVO. Een onderwerp Is bijvoorbeeld milieu-educatie voor
militairen vind ik echter heel nuttig. Ik heb de indruk dat het ook een
van de nieuwere onderwerpen is. Ik denk dat dat type onderwerpen meer
aandacht zouden moeten krijgen in de CUMM en ik denk dat de staats-
secretaris in ieder geval een handig lijstje in het RMNO-rapport kan
vinden om als nieuwe onderwerpen aan to dragen.' Daar staan -een aantal
onderwerpen in genoemd die eigenlijk in NAVO-verband aan de orde
gesteld zouden moeten worden. Ik zou hem in overweging willen geven
om dat inderdaad to doen en eens to ki jketl of de CUMM zich daarover
kan buigen. Wat betreft bet rapport van de RMNO zelf: ik heb toch niet
het gevoel dat ik iets gehoord heb over hoe wi j in Nederland het onder-
zoek gaan aanpakken op het gebied van de maatschappelijke activiteit
die samenhangt met defensie en de consequenties die dat heeft voor na-
tuur en milieu. lk denk dat veel mensen daar toch op zitten to wachten
en dat in de onderzoekswereld- men best bereid is om daartoe samen to
werken, zowel bij de instituten die van oudsher al voor defensie werken
als bij de universiteiten die daar misschien vanuit een heel andere optiek
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mee bezig zijn (overigens soms indirect weer in opdracht van defensie,
zoals de onderzoeken die in het kader van het MER Ginkelse Heide zijn
verricht door universiteiten). Ik denk dat een bundeling van at dat type
onderzoek, sturing, prioriteitsstelling, onderwerpkeuze en bepaling van
inzet van onderzoekscapaciteit noodzakelijk is.

Van Houwelingen: Ik had wat dit betreft at gewezen op de activiteiten
van de CUMM, die overigens vaak ook op terreinen liggen waarop an-
dere organisaties actief zijn. Ik onderschrijf echter dat we ook vanuit
Defensie moeten streven naar meer coordinatie en meer efficientie. In
aansluiting daarop wil ik graag toezeggen -maar dat had ik ook at in
mijn inleiding bedoeld- dat we dit soort activiteiten verder zouden moe-
ten gaan stimuleren. In principe is daar ook een budget voor. Ik heb in
een beleidsnota aangegeven dat ik wat dit betreft heel graag relaties wil
met universiteiten en onderzoeksinstellingen buiten TNO, waar we een
vaste relatie mee hebben. Ik heb aan onze directeur wetenschappelijk
onderzoek en ontwikkeling opdracht gegeven daartoe een infrastructuur
op to bouwen. Een van de problemen bij de realisering hiervan was de
relatie met universiteiten: vele jaren wilde men absoluut geen relatie
hebben met Defensie. Ik heb geprobeerd een fans to breken voor een
zekere mate van openheid. Defensie is er, en daar niets mee to maken
wilen hebben is naar mijn mening een stukje struisvogelpolitiek. De heer
Opschoor noemde dat grote bedrag dat we in totaal aan defensie uit-
geven; op zichzelf is dat cijfer wet juist, maar het is wet het gevolg van
onszelf. Wij mensen maken er nu eenmaal of en toe een beetje een puin-
hoop van, en dat doen we at eeuwen.

Voorzitter: Dat zouden we kunnen veranderen natuurlijk.

Van Houwelingen: Ja, dan kun je wet idealistisch zijn, maar je moet niet
met de vinger wijzen naar de gevolgen...

Zaal: Dat is de erfzonde.

Van Houwelingen: Ik ben wet calvinistisch opgevoed, maar ik Iaat ieder
zijn recht om dat in to kleuren. Het is gewoon zo dat zolang er een de-
fensie nodig is, ook studenten het hoofd niet in het zand kunnen steken,
want die defensie is er. En ik heb geprobeerd to zeggen: mensen, of je nu
voor of tegen bent: in een democratie bepalen we met elkaar hoeveel we
voor defensie uitgeven en als het er is moet je er ook naar kijken. In een
democratie moet je juist in de gaten houden wat er gebeurt, en mijn
beleid in de laatste jaren is er vooral op gericht geweest om daar op to
wijzen. Het was mijn taak meer openheid to bewerkstelligen. Dat heb ik
ook gedaan; er is, denk ik, geen land binnen de NAVO die zoveel dingen
openbaar maakt en zo weinig het woord 'geheim' gebruikt. Ik heb ook
aan verschillende universiteiten, waaronder die van u, aangeboden pro-
jecten to formuleren waarin we bereid zijn -als dat goede .projecten zijn-
te participeren. Daar zijn verschillende vormen voor, onder andere het
ter beschikking stellen van dienstplichtige academics die hun dienst-
plichttijd kunen vervullen met dit soort werk. We hebben ook geleidelijk
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aan resultaten geoogst in onze contacten met universiteiten. Een van de
onderwerpen, waar heel positief tegenaan wordt gekeken, is de tech-
nologie met betrekking tot verificatie. Nogmaals: ik heb ook twee weken
geleden nog eens nadrukkelijk gevraagd binnen de defensie-organisatie
om dat beter to structureren, zichtbaarder en toegankelijker to maken,
ook voor universiteiten en instellingen, en ik heb geen enkele moeite om
op de suggestie, positief to antwoorden. Ik vind het heel belangrijk dat er
een relatie gaat bestaan tussen dat defensie-handelen en laten we zeggen
maatschappelijke behoeften op het gebied van onderzoek en ontwik-
keling, ook als dat op dat milieu-terrei.n ligt. Dat heeft, geloof ik, dan
zijn effecten en betekenis naar beide kanten.

Goedmakers: Ik kan u in ieder geval geruststellen: als ingenieursbureau
waren wij oorspronkelijk ook bang dat universiteiten moeite zouden
hebben om mee to werken aan het onderzoek dat nodig was voor het
eerder ter sprake gekomen milieu-effecten rapport. Wij hadden ingeschat
dat we er vrij veel energie in zouden moeten stoppen om de univer-
siteiten bereid to vinden. Ons is echter gebleken dat universiteiten wel
degelijk zeer ge7nteresseerd waren aan deelname aan dit onderzoek, en ik
denk ook dat er een uitstekend wetenschappelijk onderzoek uit is gerold.

Voorzitter: Ik zou nu een andere kwestie aan de orde willen stellen en
dan vervolgens de zaal gelegenheid willen geven deel to nemen aan de
discussie. Ik wil beginnen met het herhalen van een vraag die vanmorgen
naar aanleiding van de lezing van Norman Myers is gesteld. Ik denk dat
dat een vraag is waarin een zorg wordt uitgesproken die wij misschien
allemaal wel hebben. Die vraag was of de huidige belangstelling voor de
milieuproblematiek een modieus verschijnsel is. Het Brundtland-rapport
is zeer goed ontvangen en de impact ervan is zeer groot geweest. Het
rapport 'Zorgen voor Morgen' heeft ons allemaal op een bi jzonder on-
aangename realiteit gewezen en vervolgens is de milieuproblematiek weer
helemaal terug van weggeweest. Vanmorgen is ook al even gerefereerd
aan de discussies rondom de Club van Rome. Kennelijk gaat de aandacht
voor het milieu gepaard met golfbewegingen. Ik zou dus een van de vra-
gen, die vanmorgen aan de heer Myers zijn gesteld willen herhalen: zal
de aandacht voor het milieu blijven of op een gegeven moment ver-
dwijnen? Myers heeft daar al een reactie op gegeven, maar de anderen
hier achter de tafel niet. Ik zou het zeer op prijs stelleti indien zij kort op
die kwestie in willen gaan.

De la Court: Ik denk dat het milieu, dat nu volgens sommigen in haar
derde golf van aandacht in deze eeuw. is, niet meer uit de aandacht zal
verdwijnen. lk denk ook niet dat sinds de Club van Rome die aandacht
voor het milieu verdwenen is. Wat wij. 'aandacht' noemen is politieke
aandacht, dus van een beperkte groep. Die aandacht verdwijnt en is zeg
maar trendy. Niet de aandacht van zeer grote groepen van de bevolking
die onder die milieulast leven. Dat is een aandacht die denk ik alleen
maar lineair of misschien zelfs sterker zal toenemen naarmate die proble-
men zullen toenemen. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om die
problematiek steeds to blijven vertalen naar de politiek en het is ook de
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verantwoordelijkheid van de politiek om daar continu op to reageren.
Ons kan dan alleen maar op een gegeven moment actiemoeheid verweten
worden als het democratisch systeem of de politiek niet meer reageert.
Dat is ook wat ik op veel punten, waaronder het kernenergiedebat, de
-politick verwijt. Ik verwijt het ook bi jvoorbeeld in de zin van het ant-
woord wat ik net heb gekregen op mi jn vraag, waarbij veiligheidsden-
ken, grondstoffenproblematiek gereduceerd wordt naar een efficient
functioneren van defensie, terwijl defensie misschien in eerste instantie
zou moeten zorgen voor een veilige samenleving, en dat is een veel bre-
der begrip van veiligheid dan de staatssecretaris hierbij gehanteerd heeft.
Dus ik wil die aandacht, dat trendy-zijn, niet bi j grote groepen van de
bevolking leggen maar eerder bi j de politick.

Voorzitter: Uitstekend; een heel duidelijke reactie. (Aan Opschoor) Voelt
u zich nog geroepen op deze vraag to reageren?

Opschoor: Ik mag er misschien een wat nuchtere observatie aan toevoe-
gen. Zelfs als het in Nederland en in het voetspoor van Nederland in
andere Europese landen zou lukken om het eigen achtertuintje schoon to
maken, komt er een probleem aan dat de aandacht voor het milieu- nog
wel even vast zal houden. Ik doel op de to verwachten wereldbevolkings-
verdubbeling in de komende 60 jaar. AIs na die tijd alle mensen hun
recht op eten en drinken en een beetje kleding willen kunnen effec-
tueren moet de mondiale industriele produktie tot 2050 vertienvoudigen.
Dat zou dan Indiase en Chinese toestanden met zich mee brengen en dat
betekent: hartstikke vuil en hartstikke grondstoffenverspiIlend. Kortom:
ik vrees dat hoe dan ook die milieuproblemen voorlopig op de agenda
zullen blijven.

Goedmakers: Ik vind het iets to makkelijk om het al of niet op de poli-
tieke agenda aanwezig zijn van het milieuprobleem als trendy en de
schuld van politici of to doen. Neem zo'n kwestie als de OV-jaarkaart:
terwijl dienstplichtigen of studenten wellicht in andere opzichten heel
milieubewust zijn, verliezen ze, zodra het hun eigen portemonnee raakt,
dat punt ineens uit het oog. Ik denk dat het probleem niet alleen bij de
politiek ligt. Ik denk dat een breed draagvlak in de bevolking voor de
milieuproblematiek tot gevolg heeft dat er politiek meer aandacht voor
is, meer ruimte voor komt en meer geld aan besteed wordt. Ik verwacht
niet dat het op korte termijn in Nederland en zeker niet in de wereld
schoner zal worden. Dus ik verwacht, helaas, dat het onderwerp nog lang
actueel zal blijven en nog lang op de politieke agenda zal moeten blijven
staan.

Van Houwelingen: Ik ben het zeer met mevrouw Goedmakers eens. Het
is natuurlijk een illusie om to denken dat je alle. problemen in de wereld
op kan lossen via de politiek, wat overigens 'de politick' ook moge zijn.
We zijn er gelukkig achter gekomen dat de overheid maar be.perkte mo-
gelijkheden heeft. Wel als het gaat om veiligheid -dat ben ik overigens
met de eerste spreker eens-; daar ligt een primaire taak van de overheid
en ik aanvaard -ik ben daar trouwens ook over begonnen- dat dat iets
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moet zijn in wat bredere betekenis dan alleen maar de militaire veilig-
heid; daarover geen verschil van mening.._

Voorzitter: Als ik u dan even mag onderbreken: er is vandaag gediscus-
sieerd over de vraag of bet huidige begrip van nationale veiligheid de
schroothoop op zou moeten en we naar een volkomen ander concept van
veiligheid zouden moeten. We hebben vastgesteld dat we nog decennia
lang met de mondiale milieuproblemen to maken zullen krijgen en wat
heeft een nationaal veiligheidsconcept, gebaseerd op wederzijdse af-
schrikking, dan nog voor zin?

Van Houwelingen: Ik verwijs opnieuw naar bet feit dat de NAVO bij
haar oprichting 40 jaar geleden bet in die betekenis in zijn doelstelling
had. Geleidelijk aan is de NAVO aan bet eroderen geraakt door bekende
problemen: misschien hebben ze zich wel to geconcentreerd met een as-
pect van bet begrip veiligheid beziggehouden en ik vind op zichzelf -dat
was ook een beetje de toonzetting van mijn verhaal via CUMM etcetera-
dat Nederland ook een rol zou kunnen spelen om juist die wat bredere
betekenis weer wat meer inhoud to geven. Als dat in die richting is ben
ik bet daar van harte mee eens. Het milieuvraagstuk sec: ik denk dat, om
met mevrouw Goedmakers to spreken, bet niet zo bepalend is of dat op
de politieke agenda blijft. De regeringen zullen met elkaar in de komen-
de jaren echt daarover niet-vrijblijvende afspraken moeten maken zodat
bet van de agenda of zal raken. We kunnen zo namelijk niet voort. Ik
denk dus dat er wel degelijk een politieke oplossing zal komen.

Voorzitter: Ik denk dat de gedachtenwisseling aan deze kant van de tafel
al Lang genoeg heeft geduurd; ik zag daar een vinger omhooggaan.

Zaal: Ik denk dat de zorgen voor morgen alleen maar kunnen worden
opgelost als er vandaag een exacte analyse van de problematiek gemaakt
wordt. Ik denk dan toch dat de staatssecretaris en elke volgende regering
de doelstelling van bet voorkomen van oorlog wat scherper zal moeten
gaan analyseren. In de eerste plaats is, geloof ik, door de interventie in
de Perzische Golf geen oorlog voorkomen. Ik moet er toch op wijzen, dat
na 1945 meer dan honderdvijftig oorlogen zijn gevoerd, vaak met inter-
venties van westelijke machten, vaak ook met milieuachtergronden -daar
hebben we vanochtend over gesproken- en zelfs bij een van de laatste
botsingen tussen Iran en Irak zijn er nog vanuit Nederland wapenleve-
ranties, met verboden wapens nog wel, gedaan. Er worden vliegtuigen
naar Turkije geexporteerd waar zij de Koerden weer mee bekogelen. Het
is toch niet ]anger mogelijk om dat doe] van bet voorkomen van oorlog
zo smal op to vatten dat het alleen maar gaat om een oorlog tussen bet
Oost- en bet Westblok, terwijl van een dergelijke dreiging al lang veel
minder sprake is. Daardoor vind ik uw inleiding -en misschien had u dat
ook wel verwacht- nogal archaisch overkomen, als betrekking hebbende
op een verouderde problematiek, terwijl we net allemaal proberen om
nieuwe definities en oplossingen voor een gigantische problematiek to
vinden, en dat komt dan als een soort Fremdkorper met een bijdrage die
voor ons geen zicht biedt op een nieuw perspectief en een nieuwe poli-
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tiek.

Van Houwelingen: Ik verwachtte deze reactie en daarom ben ik ook be-
gonnen om to vertellen in welke hoedanigheid ik hier zit. Niet om met u
mee to denken over allerlei nieuwe definities en nieuwe mogelijkheden
over wat we moeten doen. Ik zou dat best graag willen, en misschien dat
ik best een bijdrage zou kunnen leveren aan die discussie, maar dat kan
niet. U heeft mij gevraagd in de hoedanigheid van drager van een be-
paald politiek ambt. Wat ik u hier vertel is hoever we in de realiteit, in
regeringskringen, in overheden en in het parlement zijn. Het is niet
meer, het is ook niet minder. Ik beweer dat het ook niet helemaal niets
is; u denkt daar misschien anders over, maar het heeft geen enkele zin
om van mij iets anders to vragen en iets anders to denken dan waar de
regering nu mee bezig is. Een tweede opmerking die ik zou willen ma-
ken: het is echt gemakkelijk om zeer afstandelijk over verkeerde dingen
die er in de wereld gebeuren to spreken. Maar die verkeerdheid is veel
dichterbij dan men denkt. U zei dat 'het Westen' betrokken is bij een
oorlog. Nee: wii zijn erbij betrokken, veel dichterbij en veel persoon-
lijker en veel directer dan u misschien denkt. Misschien mag ik dat ook
zeggen.

Zaal: Maar welke controle heeft u dan uitgeoefend? U heeft gezegd: er
mogen geen wapens geexporteerd worden naar gebieden in een con-
flictsregio. Dat heeft zelfs Van Agt nog ooit gezegd. Al die staats-
bedrijven die wapens maken - dat is toch de taak van de overheid, om
de eigen wetten na to leven en to controleren?

Van Houwelingen: Vanuit mijn persoonlijke ervaring, nu acht jaar op
het ministerie, van Defensie, heb ik een ding geleerd en ook een ding
beleidsmatig naar buiten gebracht: het omgaan met wapens en de moge-
lijkheid van politieke controle is buitengemeen beperkt en moeilijk. Ik
heb een beetje in die wereld kunnen kijken. Hoe ga je het beleid vast-
stellen waarbij die controle beter mogelijk wordt? De eerste maatregel is
open to zijn over wat er gebeurt. Niet alleen in aardige, maar ook in
onaardige dingen. Dat hebben we de afgelopen jaren in toenemende mate
gerealiseerd en dat maakt het in ieder geval beter mogelijk om controle
uit to oefenen. Er zijn ook een heleboel mensen die reageren zoals ie-
mand die, als er een brief door de brievenbus gegooid is, en hij weet dat
er wel eens iets heel vervelends in die brief kan staan, die brief maar
dicht laat zodat hij niet weet wat de waarheid is. Mijn stelling is dat ook
dit soort dingen voluit opengemaakt moeten worden en dat je erbij moet
zijn. Ik heb universiteiten vaak verweten dat het makkelijk is om to
roepen dat vliegtuigen niet naar Turkije etc. mogen. Ik geloof dat veel to
weinig mensen echt bereid zijn om to kijken naar wat er gaande is. Ik
wil niet al to veel zeggen over die kwestie, maar ik heb de betrokken
voormalige aalmoezenier bij mij op de kamer gehad en ik heb nog ge-
probeerd om met hem over het onderwerp door to praten, maar dat ging
niet. Op een gegeven ogenblik is de dialoog niet meer rogelijk en dat
vind ik. dan jammer.
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Zaal: Ik heb een vraag die misschien wat dichter bij huffs van defensie
ligt. Ik ben hier aan de RUU verbonden aan de afdeling veiligheid en
milieu en ik ben belast met het toezicht op stralingsveiligheid binnen de
gebouwen van de Universiteit. De vraag is: welke instrumenten heeft
defensie om radio-actief afval op to ruimen?

Van Houwelin'gen: U weet dat ambtenaren van Defensie zijn betrokken,
samen met andere departementen, bij het toezicht daarop. Het ministerie
van Defensie heeft niet zelf voorzieningen. Ze hebben alleen een amb-
telijke groep experts die wat dit betreft meehelpen en meedenken met
het ministerie om controle uit to oefenen en voor veiligheid to zorgen. Ik
geloof dat dat het enige is.

Zaal: Nog even toegespitst dan: beschikt Defensie momenteel alleen over
het instrument van bovengrondse deponie of ook deponie elders, in het
buitenland?

Van Houwelingen: Ik weet niet wat u bedoelt. Defensie is natuurlijk niet
een bedrijf. Wij hebben geen kerncentrales. Als u doelt op nucleair ma-
terieel, granaten etc., die zijn natuurlijk niet van Nederland, maar zijn
eigendom van de Verenigde Staten.

Zaal: Maar we hebben toch wel onderzeeers met kernaandrijving?

Van Houwelingen: Die hebben we niet. Geen een.

Zaal: Ik ben lid van de werkgroep Militaire activiteiten van de Vere-
niging tot Behoud van de Waddenzee en ik houd mij in algemene zin
bezig met de relaties tussen milieu en militaire activiteiten. Ik wil nog
even terugkomen op de kwestie van de kostenverdeling tussen defensie
en milieu, gekoppeld aan de vraag die is gesteld en het antwoord dat de
staatssecretaris gegeven heeft over economische groei. Ik vond het
vreemd dat zowel in de vraag als in het antwoord over economische groei
in zijn algemeenheid is gesproken en niet is opgemerkt dat de represen-
tant van economische groei binnen de regering op dit moment uw depar-
tement is. De defensiebegroting is de enige die de laatste jaren groeit.
Het gaat hier om bestaand en voorgenomen beleid. Er is een groeivoor-
nemen van 2% bij defensie en op zich is dat al een heleboel geld. 1k denk
dat het zinnig is om de vragen over kostenverdeling tussen milieu en
defensie ook op to splitsen in het budget zoals het er nu ligt en de groei
die wij ons jaarlijks daarbovenop voornemen. Het kabinet waar u zojuist
met zijn alien uitgestapt bent heeft in een laatste poging om een finan-
cieel antwoord to vinden op de milieukosten gebruik gemaakt van een
voorstel van de VVD om die defensiegroei terug to brengen tot 1%. Ik
denk dat dot een heel eind in de richting kwam van de vragen die zijn
gesteld: hoe kan defensie bijdragen aan het financieren van milieuplan-
nen? Wat mij betreft gaat die andere procent er ook -af, en dan kom ik
uit bij een voorstel vanuit het Oostblok. De heer Opschoor heeft gespro-
ken over het forum in de Verenigde Naties waarin gesproken is over een
integraal veiligheidsbeleid en de ontwikkeling van nieuwe ideeen daaro-
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ver in de laatste Warschau Pact -vergadering. In juni vorig jaar heeft het
Warschau Pact een slotverklaring uitgebracht en daaraan een uitspraak
gekoppeld die ging over de gevaren van de wapenwedloop voor natuur
en milieu. Zij heeft daarin denk ik een belangrijk deel van dat 'nieuwe
denken' waarover de heer Opschoor vanmorgen heeft gesproken ver-
woord, en aangegeven dat de milieuproblemen die ontstaan als gevolg
van economische groei, en tevens ontstaan door de wapenwedloop als
representant van die groei, ons met de neus op de feiten drukken en we
eindelijk eens die groei en de militaire groei en de wapenwedloop kri-
tisch onder ogen moeten zien. De heer Opschoor heeft het jammer ge-
vonden dat niet gereageerd is op de Russische geluiden in de VN. Mij
valt op dat geen enkel NAVO-land en zeker niet de NAVO als geheel,
gereageerd heeft op deze boodschap vanuit het Warschau Pact. Ik wilde u
vragen of u daar een standpunt over heeft, en of u wilt bevorderen dat
de NAVO daar een standpunt over inneemt, aangezien ik denk dat dit
weer een voorbeeld is waarin Gorbatsjov u voor is.

Van Houwelingen: Als u van mij een duidelijk antwoord verwacht, wil
ik u dat wel geven. Als het op een terrein een puinhoop is in de Sovjet-
Unie en in Oost-Europa, dan is dat op het gebied van het milieu. Dat is
gewoon zo. Wat dat betreft geloof ik dat de oproep dan minstens weder-
zijds zou moeten zijn. Dat is een van de grote zorgen, hoe ooit in die
landen, die ook natuurlijk qua welvaart een geweldige achterstand heb-
ben, een behoorlijke oplossing gevonden wordt. Ook in het Westen mo-
gen we daar ons zorgen over maken, omdat wij een deel van onze wel-
vaart ook hebben afgewenteld naar toekomstige generaties door to weinig
aandacht aan het milieu to geven. Maar het is zeker niet zo dat het in het
Oosten beter is, integendeel. Dat is ook een van mijn motiveringen om
uberhaupt in de politiek to gaan, mijn ervaringen in landen als Honga-
rije. Dan over de groei: als je kijkt naar de verdeling van de overheids-
uitgaven moet je niet van het ene op het andere jaar kijken. We hebben
een ti jdperk gehad waarin tal van overheidstaken behalve Defensie ge-
weldig gingen toenemen. Defensie is een van de weinige echte over-
heidstaken en valt niet to privatiseren, en toch is als je het over een groot
aantal jaren bekijkt het budget over een lange periode niet gegroeid maar
gedaald. Het is op dit moment 3,1% van het BNP. lnderdaad een stijging
op dit moment van 0,6% per jaar. In de 90-er jaren kan dan alleen voor
planningsdoeleinden worden uitgegaan van 1%, maar dat heeft nog geen
reeel effect op de daadwerkelijke uitgaven...

Zaal: U gaat in de begroting uit van 2%.

Van Houwelingen: Nee, in de meerjarencijfers, dus in de verwachting,
maar tot nu toe is het in de besluitvorming niet hoger dan 0,6% gekomen.
Afsluitend, voorzitter, hoe je er ook over denkt: ik vind persoonlijk -en
dat meen ik oprecht en dat heb ik ook als politicus en als kamerlid ten
allen tijde zo geformuleerd- dat er voor iedere burger in ieder land een
aantal dingen zijn die je moet doen uit een oogpunt van solidariteit. Dat
is ontwikkelingssamenwerking, maar dat is ook defensie. Er zijn landen
die aanzienlijk armer zijn, waar mensen per hoofd van de bevolking veel
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minder verdienen, maar waarin veel meer wordt uitgeven aan defensie.
In Europa -we praten in verband met 1992 zo graag over een meer vrij,
een meer zelfstandig en meer geintegreerd Europa- wordt een belangrijk
deel van het veiligheidsgebeuren gefinancierd door de Amerikanen. Af-
sluitend: ik geloof dat je op zichzelf moet bekijken wat je uit wilt geven
voor een krijgsmacht en dat je dat in ieder geval ook moet doen in
medeverantwoordelijkheid met wat anderen daar voor over hebben. En
tenslotte: ik geloof en verwacht ook dat de verbeterde situatie tussen Oost
en West het mogelijk maakt minder geld uit to geven voor defensie dan
we nu nog gepland hebben.
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