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U heeft lang nagedacht over de toekomst van onze planeet.
Wat staat ons te wachten?

O

nze planeet staat aan de vooravond
van de gevaarlijkste periode uit haar
geschiedenis. We weten dat allemaal
en er is zelfs nog tijd om het tij te
keren. Desondanks doen we niet genoeg en blijven
grondige en snelle maatregelen achterwege. Aan de
oplossing van de twintig meest urgente problemen,
die de planeet kunnen maken of breken, wordt zelfs
helemaal niets gedaan. Voor eenderde deel gaat het
om milieukwesties, zoals de opwarming van de aarde
en het verlies aan biodiversiteit. Onze ecologische
voetafdrukken bedekken een steeds groter deel
van de planeet en de gevolgen daarvan hebben we
zeker tegen 2050 niet meer onder controle. Zaken
als armoede, besmettelijke ziekten, drugssmokkel,
terrorisme en migratie vormen in deze complexe
wereld tweederde deel van de problemen. Samen
hebben ze de karakteristieken van een tijdbom, die
eens zal ontploffen.
(De volledige lijst van de twintig dringendste problemen
vindt u verderop dit artikel).

Dat is een goede vraag. De problemen zijn duidelijk
heel groot, maar ze kunnen stuk voor stuk worden
opgelost, zoals te lezen is in mijn boek ‘Vijf voor
twaalf ’ (Lemniscaat, 2003). De kosten daarvan
worden geschat op jaarlijks ongeveer 2 tot 3 procent
van het Bruto Nationaal Product (BNP) van alle
landen samen. En toch zijn we niet bezig met
oplossen. Op het eerste gezicht komt dit omdat het
huidige internationale systeem - dat hier en daar wel
zijn nut heeft bewezen - als zodanig niet geschikt
is voor het aanpakken van de nieuwe generatie
wereldproblemen.
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Waarom lossen we deze wereldproblemen niet op?

“Maar weinig mensen twijfelen aan de prognose dat de
komende tientallen jaren gevaarlijk worden voor onze planeet.”
kiezers zich in hoge mate bewust worden van de
problemen en de informatiestroom zal toenemen.
Via de landenlijsten en de instrumentenlijsten van
de GIN’s kunnen mensen uit de hele wereld zien
hoe groot en belangrijk de voornaamste planetaire
problemen zijn, welke regeringen en partijen
constructief bijdragen aan een oplossing daarvan
en welke niet. Bij de volgende verkiezingen kunnen
kiezers dan hun nationale kandidaten onder druk
zetten om zich vooral op de lange termijn meer in te
zetten voor het welzijn van de hele aarde. Ze kunnen
ook grenzenoverschrijdende politieke bewegingen
opzetten, die zich bezighouden met de urgentste
wereldwijde kwesties. De landenlijsten kunnen
verder regeringen, consumentenbewegingen en
investeerders ertoe aanzetten sancties op te leggen
aan landen die erg laag staan genoteerd en dus
weinig voor de planeet doen. Gedacht kan worden
aan boycotacties.

Moeten we het hele internationale systeem weer vanaf de
grond opbouwen?
Nee. Het is niet de bedoeling om met de nieuwe
GIN-methodologie het hele internationale systeem
te veranderen of nieuwe instellingen te creëren. Het
idee is te werken met flexibele, al bestaande groepen
van experts en gebruik te maken van hun analyses,
oplossingen, normen en waarden. En wel op zo’n
manier dat een omgeving wordt geschapen, waarin
landen en politici meer dan nu onder druk worden
gezet om urgente planetaire problemen snel en
diepgaand aan te pakken. Verder moet er een nieuwe
generatie van beter geïnformeerde kiezers komen,
die zich in de eerste plaats wereldburgers voelen en
dan pas burgers van hun land en hun stad. En niet
andersom.

Kun je spreken van een geheel nieuwe manier van denken?
Ja. Gek genoeg is er tot nu toe heel weinig aandacht
geweest voor de noodzaak een doorbraak te creëren
met een methodologie, die de wereldproblemen kan
oplossen voor het te laat is. Mijn boek ‘Vijf voor
twaalf ’, waarin alle bovenstaande ideeën staan en
waarvan wereldwijd meer dan 50.000 exemplaren
zijn verkocht, is nog steeds het enige werk dat
verdergaat dan het geven van allerlei positieve en
negatieve prognoses. Er worden daadwerkelijk
nieuwe methodologieën voorgesteld, waaronder
de GIN’s en een paar andere, zoals het idee van de
meervoudige G20’s.

Hoe is er op uw ideeën gereageerd?
Sinds 2002 heb ik honderden toespraken over de
methodologie gehouden, voor een zeer gevarieerd
publiek. Van staatshoofden en CEO’s tot internationale
niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en
jongerenorganisaties. Ik weet nu dat maar weinig
mensen twijfelen aan de prognose dat de komende
tientallen jaren gevaarlijk worden voor onze planeet.
Ook zijn er niet veel mensen die geloven dat we met
ons huidige internationale systeem in staat zijn de
dringende wereldproblemen, waar we nu voorstaan,
op te lossen. Ten slotte zijn er eveneens weinig mensen
die er van overtuigd zijn dat de wereld er klaar voor is
om op tijd een methodologische doorbraak te kunnen
bewerkstelligen. De meeste toehoorders zijn het er na
afloop van een toespraak mee eens: met behulp van
methodologieën zoals GIN’s kunnen landen, politici
en zelfs het bestaande internationale systeem beter
onder druk worden gezet om rekening te houden
met alle dringende problemen. En wees eens
eerlijk, wat is het alternatief?

Jean-François Rischard was de eerste Europese vice-president voor de Wereldbank.
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“Met het oog op vroegere ommekeren is ‘t niet erg gewaagd te voorspellen dat de toekomst, tot werkelijkheid
geworden, er anders uit zal zien dan zich nu uit de verte voordoet” (Marcellus Emants)
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