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Transitie

Gedragsregels? Dan ook
graag voor het klimaat
2
Reint Jan Renes
lector psychologie voor een
Duurzame Stad in Amsterdam

I

neens laat de coronacrisis iets
boeiends zien: niet de cijfers
over besmettingen, maar informatie over ons gedrag is
voor de overheid aanleiding
coronamaatregelen al of niet op te
schroeven. Via de gedragsunit van
het RIVM worden zulke gegevens
verzameld en op grond van wat wij
doen (houden we voldoende afstand,
werken we thuis, dragen we mondkapjes?) wordt het beleid al dan niet
aangepast.
Gedrag is ook een cruciale factor
in de klimaatcrisis. Niet voor niets
riep onze minister-president begin
deze maand tijdens de klimaattop in
Glasgow op tot ‘actie, actie, actie’.
De huidige opwarming van de aarde
wordt ondubbelzinnig door menselijk handelen veroorzaakt. Natuurlijke factoren, zoals veranderingen in
zonnesterkte, zijn te gering of te
langzaam – denk aan veranderingen
in de aardbaan – om de snelle opwarming van de afgelopen anderhalve
eeuw te kunnen verklaren. Veranderingen in het handelen en gedrag
van burgers kunnen dus aanzienlijk
bijdragen aan het reduceren van
broeikasgassen. Daarom wordt het
tijd om voor een effectief klimaatbeleid ook een officiële gedragsunit
op te zetten.
Een recente internationale peiling onder burgers in tien landen
(onder meer de VS, Duitsland en Nederland) laat zien dat veel mensen
zich wel degelijk grote zorgen maken om klimaatverandering, maar

vinden dat ze zelf al meer doen dan
anderen om dit te voorkomen. Weinigen blijken bereid hun leefstijl
drastisch aan te passen: in dergelijk
enthousiasme bungelt Nederland
ook nog eens onder aan de lijst.

Anders wonen, anders reizen
Maatschappelijke uitdagingen, zoals
reductie van broeikasgassen, vragen
niet zozeer om technologische innovatie, maar vooral om sociale innovatie; om een aanpassing van onze
leefstijl en ons gedrag, stelt de Kennis- en innovatieagenda (Kia) voor
de Nederlandse Topsector Creatieve
Industrie.

Duurzaamheid is
eerder een sociaal
dan een technisch
probleem
Een aanpassing in leefstijl werkt
rechtstreeks door in de keten die
voorziet in technologische innovatie. We zullen anders moeten gaan
wonen (kleiner, zonder gas en veel
beter geïsoleerd), anders reizen
(meer elektrisch deelvervoer, vaker
fietsen en veel minder vliegen) en
anders consumeren (geen fast
fashion, een plantaardig dieet en
alles een beetje minder).
De overheid heeft al veel beleidsmaatregelen genomen gericht op
CO2-reductie, zoals het Klimaatakkoord, de Klimaatwet en de
CO2-heffing voor de industrie. Ook

zijn er al veel oplossingen beschikbaar of in ontwikkeling, zoals warmtepompen, elektrische auto’s, waterstof en vleesvervangers. Maar dat
alleen is onvoldoende. Mensen moeten namelijk beleid en oplossingen
ook accepteren, adopteren en toepassen, en op basis daarvan hun
gedrag aanpassen. Voor die sociale
transitie is nu nog veel te weinig
aandacht.
Nederland stoot jaarlijks 189 megaton CO2 uit. Mensen zijn via hun
persoonlijke keuzes uiteindelijk verantwoordelijk voor een heel groot
deel daarvan. Als beleidsmakers bewuster en systematischer gebruikmaken van de bestaande kennis over
hoe en waarom mensen zich in
specifieke omstandigheden op een
bepaalde manier gedragen, kan de
effectiviteit van het klimaatbeleid
worden vergroot. Daarbij draait het
niet alleen om mensen motiveren
(‘ik wil het’), maar ook om het vergroten van hun capaciteit en de gelegenheid om te kunnen veranderen
(‘het kan ook’).

Omslagpunt
Net zoals klimaatwetenschappers
waarschuwen voor omslagpunten in
biofysische systemen, beschrijven
sociale wetenschappers omslagpunten in sociale systemen. Door als samenleving massaal andere keuzes te
maken en collectief radicaal ander
gedrag te vertonen, kunnen we een
sociaal kantelpunt bereiken met voldoende kracht om de ogenschijnlijke
onomkeerbare opwarming van de
aarde toch te keren.
Waar wachten we dus nog op?
Kom maar door met de Klimaat
Gedragsunit.

ie tegenwoordig iets voor elkaar wil krijgen ontregelt. Loekasjenko zet migranten in als wapen om de EU te straffen
voor opgelegde sancties. Met operatie
Ghostwriter zaait hij met zijn anti-EU,
anti-Navo en anti-Amerikaanse propaganda verdeeldheid in Oost-Europa. Lange tijd werd aangenomen dat
dit een Russische operatie was, maar dat bleek niet te
kloppen. Logisch was die gedachte wel, want vanuit het
Internet Research Agency in Sint-Petersburg worden
ladingen nepnieuws en propaganda over ons uitgestort.
Het doel is ontregelen door te verdelen.
Dit verklaart ook de recente Russische troepenverplaatsingen richting de grens van Oekraïne en Wit-Rusland, het sturen van een nucleaire bommenwerper naar
dat laatste land, de gezamenlijke oefeningen met Servië, de steun aan de Bosnisch-Servische leiders om
Bosnië-Herzegovina op te blazen en het inzetten van
gasleveranties als pressiemiddel om Moldavië uit het
westerse kamp te trekken.
In reactie hierop helpen Britse militairen de Polen
hekken te bouwen, houdt de Navo oefeningen in de Baltische landen, varen Amerikaanse oorlogsschepen in de
Zwarte Zee en waarschuwen Frankrijk, Duitsland en
Amerika dat Rusland de soevereiniteit van Oekraïne
niet moet schenden. Een militaire confrontatie komt
steeds dichterbij.

O

ntregelen is ook wat er in Nederland gebeurt. De
rellen tegen de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod laten zien dat een klein deel tot anarchisme bereid is. Problematischer is dat een deel van
de politiek dit gedrag legitimeert. Daarbij speelt Forum
voor Democratie een hoofdrol dat net als de PVV voorstander is van ‘tribunalen
waarvoor coronamisdadigers’ zullen moeten verParlementaire
schijnen. Omdat de symregels worden
pathieën voor Rusland in
voor maximaal
Forum groot zijn, wordt
het lot van oppositieleider
effect bewust
Navalny ongetwijfeld gegeschonden
zien als een succesvolle
afrekening met de vijand.
De tribunalen zullen een
schijnvertoning zijn om
Rutte, De Jonge en het
hele OMT naar Rottumerplaat te verbannen.
Als ik Forum-Kamerlid Van Meijeren hoor is zo’n
verbanning nog te mild. Want het ‘misdadige’ coronabeleid leidt tot ‘ambtsmisdrijven, wederrechtelijke vrijheidsberoving, landverraad, dood door schuld en zelfs
massamoord’. De woorden doodstraf en executie zijn
nog net niet gevallen.
Door dit gedrag verwordt het parlement tot een propagandapodium voor het verketteren van tegenstanders. Parlementaire regels worden voor maximaal effect
bewust geschonden. Het is agitprop naar Sovjetvoorbeeld. Onze democratie loopt door al die aanvallen van
buiten en binnen gevaar. Polen heeft laten zien hoe je
met een doorgeschoten potentaat als Loekasjenko omgaat: geen duimbreed toegeven. De Europese Commissie verklaarde zich solidair en stond illegale pushbacks
toe. Opmerkelijk genoeg heeft Brussel meer moeite
met Polen zelf dat de rechtsstaat ter discussie stelt. Dat
laatste is niet triviaal.
Wetenschappers hebben immers aangetoond dat als
politieke extremisten zwakheden van het democratische systeem bewust exploiteren, de boel implodeert
en een autocratisch regime wordt gevestigd. Baudet zal
staan te juichen. Hoe moeten we ons hiertegen beschermen? Politici uitsluiten? Partijen verbieden? Leger op
straat? Leiderschap als nieuwe bestuurscultuur? Of
moet de zwijgende meerderheid massaal de straat op
gaan om tegen ontregelaars te protesteren? In elk geval
moet niemand roepen dat het zo’n vaart niet zal lopen.

