
Klimaatactie vanuit een ander perspectief:

De rol van Nederland Handelsland



Intro; werken aan milieu én mensenrechten
Levensreis → 

Both ENDS
l Overkoepelende logica

l 90s : milieu → ontwikkeling

l 00s : ontwikkeling → milieu

l 10s : mensenrechten, vrouwenrechten

l 20s : politiek, burgerbewegingen, machtsvraagstukken



De vraag die ik mezelf voortdurend stel… 



Nederland in de wereld:
financieel-economisch



• Een goed begin: voor de 2de keer op rij ‘het groenste kabinet ooit’…

• …. maar toch; laagste score klimaat en duurzame energie, Urgenda niet gerespecteerd

• Poldermodel -Tot nu toe een patstelling omdat private sector stevig op de rem staat

• De Staat steunt de fossiele sector met naar schatting 17.5 mld/jaar

• Ons grootste exportinstrument steunt de fossiele sector met 1,5 mld per jaar – dat is 2/3de van alle energiegerelateerde steun die ze verleent

• Ons mainportmodel is energie-intensief en fossiel – havens, gasrotonde, transport-hub, financiele sector, vestigingslocatie

• Vlees, zuivel and veevoeder en de 1-na-grootste handelaar in landbouwproducten

• Ook:

• Van alle rijke landen, degene die het meest zal lijden onder zeespiegelstijging 

• Als land een voorbeeld voor hoe we met watergerelateerde uitdagingen uitgaan

•

Klimaat – de publieke sector



“De aanzienlijke brede welvaart “Hier en Nu” gaat samen met een relatief 
hoge druk op de brede welvaart van andere landen. Vergeleken met andere 
EU-landen voert Nederland relatief veel grondstoffen in, en dan vooral vanuit 
ontwikkelingslanden. Hierdoor legt Nederland een relatief groot beslag op het 
natuurlijk kapitaal van deze landen.” (CBS, 2018)

Nederland legt druk op de brede welvaart van mensen in andere landen.” 

Samengevat (1) 



Each country's actions can have positive or negative effects on other countries. The Spillover Index assesses such spillovers along 
three dimensions: environmental & social impacts embodied into trade, economy & finance, and security. A higher score means that a 
country causes more positive and fewer negative spillover effects.

Samengevat (2) 



De blinde vlek van Nederland – Calimero 
en een vreemd zelfbeeld

“Nederland is een kleine speler”
“De markt moet het oplossen”
“De NL uitstoot moet omlaag, in NL”
“Nederland is koploper (OS...), NL bedrijven lopen voorop”
“Wil je wat doen? Vlieg niet en eet minder vlees”
“Jonge mensen, onze hoop”
“We willen wel maar kunnen het niet alleen”

Kans: 
Onderdeel van probleem, dús onderdeel van de oplossing



Verder kijken dan onze neus lang is

• Exportondersteuning
• Pensioenen en banken – financieel is leidend
• Belastingparadijs
• Landbouw ánders
• MVO bedrijven
• Investeringsbescherming
• Handel als doel of als middel 

- Mercosur
- Bescherming intellectueel eigendom



Discours

Divest

Nederland Handelsland – zet het neer in het private (onze generaties hebben 
invloed!), publieke en politieke debat

Versterk stemmen/ een brede internationale beweging? 

Hoe invloed uit te oefenen?? 
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