
D e kredietcrisis leidt ertoe dat nieuwe inves-
teringen nodig zijn om de in het slop ge-

raakte economie van de ondergang te redden –
daarover bestaat consensus. Maar er bestaat de-
bat over de vraag waarin wij als samenleving
moeten investeren. Als vertegenwoordigers van
de jongere generatie willen wij aandringen op
het maken van duurzame keuzes: keuzes die bij-
dragen aan een radicale vergroening van de Ne-
derlandse economie en een optimistisch toe-
komstperspectief rechtvaardigen.

Wij zijn, wordt wel gezegd, de eerste genera-
tie die het niet beter maar s l e ch t e r krijgt dan on-
ze ouders. De problemen die onze toekomst
overschaduwen zijn van een enorme omvang,
en de meest pregnante van al deze problemen is
de klimaatverandering, met desastreuze gevol-
gen voor biodiversiteit, voedsel- en waterzeker-
heid en mondiale stabiliteit.

De ernst van de kredietcrisis die nu alle ge-
moederen beheerst, is, hoe omvangrijk en be-
dreigend ook, relatief vergeleken bij de gevol-
gen van klimaatverandering. Desondanks pra-
ten we al maanden met veel meer ernst en zorg
over de crisis van ons geld, dan over de crisis van
ons klimaat – en daarmee in zekere zin de crisis
van ons bestaan.

Het is al vaak gezegd: deze crisis biedt ook
een kans. Het dogma van de ‘groei van de groei’
staat plotseling ter discussie. Mogelijk ontdek-
ken we daarin een nieuwe levenskwaliteit. We
ontdekken de lol van de kringloopwinkel en
worden ons bewust van de schoonheid in eigen
land, in plaats van in het vliegtuig te stappen
voor een vakantie naar Thailand. Er wordt min-
der gebouwd, geproduceerd en geconsumeerd
en dus ook minder CO2 uitgestoten, minder af-
val geproduceerd, minder aanspraak op onze
natuurlijke hulpbronnen gemaakt en minder
van onze schaarse landschappelijke ruimte op-
geofferd voor exploitatie. Zonder de ellende van
deze crisis te willen bagatelliseren, zoals voor de
vele mensen die momenteel hun banen verlie-
zen, moeten we óók erkennen dat deze crisis po-
sitieve effecten heeft. En deze effecten zijn ge-
heel in lijn met de voornemens van het kabinet,
dat duurzame ontwikkeling tot een van zijn pij-
lers heeft gemaakt, en heeft aangekondigd con-
crete stappen te willen zetten naar een duurza-
me samenleving.

De vraag die zich nu opdringt is: hoe kunnen
we de kansen die deze crisis biedt benutten en
tegelijkertijd effectief onze economische pro-
blemen oplossen en de groeiende werkeloos-
heid terugdringen? De menselijke neiging be-

staat om in een vertrouwde reflex de oude eco-
nomische structuren, met al hun maatschappe-
lijke kosten en vervuiling, weer uit de kast te ha-
len en nieuw leven in te blazen. Maar dan be-
nutten we de geboden kansen niet, maken we
de bovengeschetste positieve neveneffecten on-
gedaan en leren we niet van de fouten uit het
verleden. Immers: biedt deze crisis niet de uit-
gelezen kans voor een groene revolutie, een eco-
nomische herstructurering in duurzame rich-
ting, waarvan we toch weten dat deze onvermij-

delijk is? En hoe verantwoord is het om de ‘con-
s u m p t i e m a ch i n e ’ te willen stimuleren, terwijl
we weten dat juist dát desastreus is voor ons kli-
maat? En zijn het niet juist het kortetermijnper-
spectief en een beperkte visie op financieel ge-
win geweest, die ons zo diep in de problemen
hebben gebracht?

Het is een bekende wijsheid dat de oplossing
voor een probleem nooit te vinden is in het pro-
bleemdomein zelf. In de vaak geciteerde woor-
den van Einstein: „We can’t solve problems by
using the same way of thinking as we used when
we created them.” Wat nodig is, is dus iets
nieuws, iets wat een breuk met het verleden be-
tekent. In onze ogen is dat een groene econo-
mie, waarin maatschappelijk verantwoord on-
dernemen de norm is.

Veel duurzame bedrijven hebben in deze
moeilijke tijden bewezen steviger met beide be-
nen in de reële economie te staan dan hun niet-
duurzame collega’s. Dat banken als ASN en Tri-
odosbank, die gecommitteerd zijn aan het sti-
muleren van duurzame ontwikkeling, deze cri-
sis niet alleen goed doorstaan, maar er zelfs pro-
fijt van ondervinden, spreekt boekdelen. En ter-
wijl de auto-industrie wereldwijd instort, is de
zonne-energie-industrie, met name in Duits-
land, aan een opmars bezig. De tijd is dan ook
rijp om grootschalig te investeren in die nieu-
we, groene economie, die overal om ons heen,
vol levenslust en creativiteit, aan het ontluiken
i s.

Mogelijkheden voor groene investeringen
zijn er te over. Het World Watch Institute heeft be-
cijferd dat groene banen een sleutelfactor zul-
len zijn in de economische ontwikkeling van de
21ste eeuw. De wereldeconomie klimaatbesten-
dig maken vergt grootschalige investeringen in
nieuwe technologie, gebouwen en infrastruc-
tuur, die een belangrijke stimulans zullen zijn
voor de benodigde nieuwe arbeid, evenals voor
behoud en transformatie van bestaande banen.

Daarnaast is de samenleving het ook moreel
verplicht aan de toekomstige generaties. De re-
cente ingrepen in het financiële systeem zijn
ten laste van de staatsschuld gekomen, en daar-
mee voornamelijk ten laste van ons. Deze toch al
aanzienlijke last mag niet nóg verder verzwaard
worden door de investeringsimpuls voor de eco-
nomie te laten domineren door een economi-
sche kortetermijnagenda. Investeren in meer
asfalt, beton en steen zal misschien tot snelle
economische resultaten leiden, maar doet af-
breuk aan onze toekomst – en aan die van onze
kinderen.

Kabinet: luister naar de jongere
generatie. Ook wíj willen een toekomst.
Investeer dus in duurzaamheid
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