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leito]

|

fotografie

[ronald

Als Kopenhagen mislukt

Als Kopenhagen faalt, hoeft dat nog geen ramp te zijn. Ik
ben geen klimaatscepticus, maar er zijn meer wegen die gevolgd kunnen worden om het klimaatprobleem aan te pakken. Kopenhagen is misschien wel de Koninklijke weg, er zijn
ook meer sociale wegen. Kopenhagen kan op vele manieren
mislukken. Er komt waarschijnlijk geen verdrag, alleen een

door Sven Teurlincx

politieke overeenkomst die later juridisch wordt vastgelegd.
Dat is de minste mislukking. De afgesproken emissiereducties

[1] Hoe zien jullie het aankomende jaar voor je?

zijn lager dan noodzakelijk of gewenst en de financiering van

“Vruchtbaar; hopelijk is de boom aan het eind van het jaar volgroeid en

beleid voor ontwikkelingslanden is onvoldoende. Dat is ernsti-

kan er een nieuw zaadje ontspruiten” aldus Niels. Lieke voegt hier aan

ger. Er komen geen gemeenschappelijke doelstellingen, ieder

toe: “Leuk, druk, gezellig en leerzaam”.

land kiest zijn eigen bijdrage. Ook dat is ernstig. Het meest
ernstige, er komt helemaal niets uit, de conferentie eindigt

[2] Wat hebben jullie in de planning staan voor het komende jaar?

in ruzie.

Het versturen van verjaardagskaarten, meer binding met de leden en

Zo’n drama hoeft nog geen ramp te zijn. De wereld is niet

een laag drempelige UBV-kamer waar veel leden naar toe komen. Tom

alleen afhankelijk van regeringen. In zijn theorie van globa-

beschrijft dit alles als “verpersonelijkingisatie”. Daarnaast is er het plan

lisering richt de socioloog J.W. Meyer zich op de culturele di-

om commissiewerk te promoten en om als service extra informatie ge-

mensie van globalisering. Zijn stelling luidt dat globalisering

geven over de mogelijkheden van studeren; bijvoorbeeld via de ‘stude-

(ook) een cultureel proces is. Deze culturele globalisering

ren-in het-buitenland-avond’. Ook willen we de culturele kant van de

leidt tot een normatieve mondiale maatschappij, ook zonder

biologen naar boven brengen

wereldregering. Het bewustzijn groeit van een wereldmaatschappij met mondiale normen voor wat nationale en lokale

[3] Wat kenmerkt jullie bestuur?

samenlevingen zouden moeten zijn. Societies should be nice.

Tom: “We zijn vooral allemaal heel erg knap!” Tessa voegt toe dat net-

Zo worden mensenrechten, democratie en milieu mondi-

werken met andere verenigingen en leden ook kenmerkend is. “Tessa

aal verbeterd door sociale bewegingen die opereren bij het

netwerkt heel veel” volgt hierop in koor. Daarnaast beschrijft het be-

ontbreken van een mondiale staat. Dat gaat in golven. Deze

stuur zichzelf met de woorden “rood, vrolijkheid en gekkigheid; maar

ontwikkeling wordt in belangrijke mate gedragen door snel

alles op zijn tijd”.

groeiend onderwijs en dus door studenten. Zij vormen zich
een normatief perspectief en dragen dit mondiaal uit. Meyer’s

[4] Wat verwacht je dat er achteraf over jullie bestuur gezegd

theorie klinkt idealistisch, maar is wel gebaseerd op ontwik-

zal worden?

kelingen in de afgelopen decennia.

“Wat waren zij lekker!” wordt meteen ingebracht door Bas. Franca

In Kopenhagen beslissen regeringen gezamenlijk, als een
soort wereldregering, over het klimaatprobleem. Misschien

voegt hier aan toe dat de fantastische lobby voor een mooie nieuwe
plek voor de UBV kamer mensen nog lang zal bijblijven.

lukt het, maar waarschijnlijk valt het tegen. En ook als er wel
succes is, past scepsis. Kyoto heeft minder opgeleverd dan was

[5] Welk bestuurslid is het aardigst?

afgesproken. De hoeveel CO2 is mondiaal alleen maar toege-

Iedereen, met uitzondering van Tessa, in koor: “Ik!”. Daarnaast blijkt

nomen, alleen de EU lijkt zijn beloofde bijdrage te halen.

dat Tessa simpelweg het liefst is.

In Kopenhagen zijn vele andere organisaties aanwezig, milieu-, ontwikkelings- en vrouwenorganisaties. Zij zullen zich

[6] Wie zet de beste koffie van jullie zessen?

nog feller inzetten voor de aanpak van het klimaatprobleem

Hiervoor is duidelijk onenigheid. Het voorstel wordt gedaan om in het

als de regeringen falen. De kracht van die beweging zou uit-

vervolg koffiekannen van een stickertje te voorzien met de boodschap:

eindelijk wel eens meer kunnen bereiken dan de Verenigde

‘Deze koffie wordt je aangeboden door…”. Op die wijze kunnen de le-

Naties in Kopenhagen.

den beoordelen wie de lekkerste koffie zet. Wel is iedereen het er mee
eens dat Franca de meeste koffie zet.

Jos Dekker
[7] Verder nog opmerkingen?
Lieke geeft aan erg vereerd te zijn met het interview omdat ze nog
nooit eerder geïnterviewd zijn. Het bestuur voelt zich nu toch wel een
beetje beroemd.
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