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Joyeeta Gupta

Activistische wetenschap is…

“… een einde aan het 
groeidenken maken”

Hoogleraar Joyeeta Gupta: 

“Alle regeringsvertegenwoordigers 

die ik spreek, zowel van arme als van 

rijke landen, zeggen nog steeds: we 

willen meer Bruto Nationaal Product. 

Maar daar moeten we nu juist van af.”

“Ik ben een activistische wetenschapper, maar je zult mij 

niet op straat vinden om te demonstreren. Je zult eerder zien dat ik 

mijn studenten mobiliseer, of deelneem aan projecten voor de Ver-

enigde Naties, of voor andere specifieke organisaties. Ik ben meer 

gefocust op engagement dan op activisme.  

Ik was actiever toen ik jonger was. Het heeft ook wel te maken 

met leeftijd. Wanneer je in de groep tussen de 19 en 30 jaar zit, dan ga 

je eerder de straat op. Toen ik nog in India woonde, was er in 1994 de 

milieuramp bij de stad Bhopal, veroorzaakt door het bedrijf Union 

Carbide. De ramp kostte aan duizenden mensen het leven. Toen 

protesteerden we zodat de zaak naar de rechter zou worden gebracht 

om de verantwoordelijken bij het bedrijf te straffen. Union Carbide 

heeft de zaak daarop van India naar de VS overgebracht, maar toen de 

compensatiebedragen daar te hoog uit leken te vallen weer terug 

naar India. Uiteindelijke bleek de compensatie daar  toch lager. Een 

van de rechters in de Indiase zaak werd later benoemd bij het Inter-

nationaal Gerechtshof in Den Haag. Wij hebben toen geprotesteerd 

tegen zijn benoeming omdat wij het vermoeden hadden dat hij had 

zijn benoeming te danken had aan die lagere compensatiebedragen. 

Op dat moment protesteerde ik actief. Ik was toen 24 jaar. 

In India werkte ik voor een Indiase NGO op het gebied van con-

sumentenrechten. Het werk ging over het hele spectrum van manie-

ren om protest aan te tekenen, van het indienen van een klacht tot 

het naar de rechter stappen. Maar ook wanneer je de straat op moest 

gaan met spandoeken.

Wanneer je ouder wordt, ga je meer denken in oplossingen. Het 

probleem van beleidsmakers is: ze hebben geen idee wat ze moeten 

doen. Activistische wetenschap is voor mij dus: op basis van weten-

schappelijke kennis formuleren wat de mogelijkheden zijn.”
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“Er is geen geheim plan”
Moeten we opnieuw hopen dat een crisis tot een duurzamer 

wereld zal leiden? De gedachte ‘Never waste a good crisis’ kwam 

voor het eerst op tijdens de kredietcrisis in 2007. Toen het Co-

vid-19-virus in 2019 over de wereld trok was er nogmaals verwachting 

dat de wereld anders uit de pandemie tevoorschijn zou komen. Min-

der gebruik van vliegtuigen, minder wegverkeer, meer digitaal over-

leg. En nu is er de oorlog in Oekraïne, met het besef dat Europa veel te 

afhankelijk is van fossiele brandstoffen uit Rusland. Zou deze ver-

schrikkelijke oorlog dan toch nog ergens goed voor zijn? 

Het antwoord van Joyeeta Gupta is stellig. Volgens haar is juist 

het tegendeel het geval. “Rusland verkoopt nu goedkoop olie en gas 

aan het zuiden. India neemt veel af. Je ziet dat er op wereldniveau 

helemaal geen motivatie is om van het gas af te raken. Nederland en 

Duitsland hebben totaal geen plannen in die richting. Een van mijn 

studenten komt net terug uit Cyprus en wat ze daar aantrof is exem-

plarisch. Ook daar is geen concreet plan te vinden om van fossiele 

brandstoffen af te raken. Door de oorlog in Oekraïne zie je zelfs een 

terugtrekkende beweging. Landen gaan zelfs weer meer fossiele 

brandstoffen gebruiken. Je hoort niet: hoe kunnen we er echt voor 

zorgen dat waterstof vrij is van fossiele brandstoffen? Hoe regelen we 

dat renewables werken? Tijdens de Covid-crisis was er hoop dat de 

wereld er beter uit zou komen; ook dat is niet gebeurd.”

Duitsland en Nederland grijpen terug op kolen, maar je hoopt 
dat dit een tijdelijke reactie is en dat er toch lange termijn- 
plannen gesmeed worden om de afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen te beëindigen.
“Ik dacht dat er misschien in Nederland een lade zou zijn met daarin 

zulke plannen. Maar er is geen geheim plan. Ik was zo verrast. En ook 

in alle ontwikkelingslanden waar ik werk is het hetzelfde verhaal: wij 

hebben geen alternatief voor fossiel.” 

Voor iemand die al zo lang meedraait in de milieubeweging als 

Gupta is deze rauwe constatering extra lastig te verteren. Toen ze 

besloot in Nederland te blijven, begon ze te werken als consultant 

voor de Nederlandse regering, voor het ministerie van Milieu (toen: 

VROM), op de afdeling Klimaatverandering. “Een van mijn taken was 

om toespraken en beleidsstukken in het Engels te schrijven voor de 

Noordwijk Conferentie voor Klimaatverandering in 1989.”

“Tot in 1992 leidde Nederland nog het denken over klimaatbeleid in 

de wereld. Nederland was echt een voortrekker. Ed Nijpels met de 

Noordwijk Conferentie, minister-president Lubbers met de Den 

Haag conferentie over klimaatverandering. Beiden zetten dit onder-

werp hoog op de mondiale agenda. Er was groot leiderschap in die 

jaren. Maar na 2002, 2003 liep ineens alle energie om te veranderen 

weg. De focus kwam toen op marktmechanismes te liggen. Ook 

kwam de gedachte op dat wanneer de prijs van olie en gas zou stijgen, 

de vernieuwbare energiebronnen vanzelf wel interessanter zouden 

worden. De markt zou de noodzakelijke veranderingen brengen. 

Nederland stopte met het leiden van het proces. Alle enthousiasme 

verdween. Met minister Alders (PvdA) was er nog wel leiderschap, 

maar met de kabinetten Balkenende werd het allemaal ‘eigen verant-

woordelijkheid’. De hele dynamiek veranderde. Rutte deed niet meer 

dan op de winkel passen. 

Alle ideeën in de goede richting zijn verdwenen. Er waren toch rap-

porten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en 

van de Adviesraad Internationale Vraagstukken van het ministerie 

(AIV) van Buitenlandse Zaken. Ikzelf was acht jaar lid van de AIV, 

maar dit orgaan mag geen ongevraagd en ongewenst advies geven. 

Pas op het eind mochten wij een brief schrijven over het klimaatpro-

bleem. Nederland had eigenlijk moeten zeggen: als je echt goed 

beleid wilt hebben, moet je snel zijn met het beëindigen van het 

gebruik van fossiele brandstof. Maar dat hebben ze niet gedaan.”

Wat zou jouw plan dan zijn voor Nederland?
“Ik focus veel op de relatie tussen rijke en arme landen. Het belang-

rijkste plan was altijd dat de rijke landen vanaf 1990 hun emissies 

zouden reduceren, zodat er wat meer ruimte zou overblijven voor de 

arme landen om zich te kunnen ontwikkelen. Wat er in werkelijk-

heid gebeurde is dat de meeste rijke landen hun uitstoot niet hebben 

teruggebracht. Zij verbruiken dus zoveel fossiele brandstoffen dat 

ontwikkelingslanden, die nota bene meer dan 80 procent van de 

reserves hebben, die reserves in de toekomst niet zullen kunnen 

gebruiken zonder grote gevolgen. Dat is het verhaal dat mijn weten-

schappelijke agenda bepaalt. 

Als je kijkt naar het soort argumenten dat in Nederland wordt ge-

bruikt en het soort argumenten van arme landen, dan zijn deze 

allemaal gelijk, of het nu om Nederland, China, Zuid-Afrika of India 

gaat. Waarom zouden wij voor vernieuwbare energie gaan als we zelf 

goedkoop gas, olie of kolen in eigen land hebben? Of: als wij massaal 

op duurzame energiebronnen overgaan zullen de productiekosten 

van goederen stijgen en kunnen we niet concurreren op de internati-

onale markt. De milieuschade van fossiele productie wordt immers 

nooit in de prijs verdisconteerd. Het maakt dus geen verschil of je 

een superrijk land bent zoals Nederland, of relatief arm zoals Zuid- 

Afrika of India of Kenia. Dat is een schande. Nederland is ook al een 

Prof. dr. Joyeeta Gupta is een internationaal gerenommeerd 

wetenschapper (1964). Ze is sinds 2013 hoogleraar aan de Univer-

siteit van Amsterdam ‘Environment and Development in the 

Global South’. Tegelijkertijd bekleedt ze een leerstoel aan de 

IHE-Delft Institute for Water Education in Delft. Ze is een belang-

rijke adviseur voor internationale organisaties zoals de Verenigde 

Naties en reist veel voor haar werk naar zuidelijke landen. Indiase 

van geboorte studeerde ze rechten aan de Gujarat University, 

internationaal recht aan de Harvard Law School en promoveerde 

ze aan de Vrije Universiteit. Ze begon haar loopbaan bij consu-

mentenorganisaties. Eerst in India, maar ook werkte ze in de VS 

voor de consumentenbeweging van Ralph Nader, die nog een 

gooi naar het presidentschap deed. In Nederland zou ze tijdelijk 

werken voor een overkoepeld orgaan van consumentenorganisa-

ties, waar ook de Consumentenbond bij is aangesloten. Maar ze 

bleef hier, en woont nu alweer 33 jaar in Nederland. “Ik zou hier 

maar een half jaar blijven. Maar ik werd verliefd. Ik ben mevrouw 

Van der Hoeven, ook al gebruik ik die naam niet vaak.”

In 2007 ontving ze als hoofdauteur (samen met 3000 andere 

wetenschappers) van de Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) de Nobelprijs voor de Vrede. Inmiddels is ze zo 

beroemd dat ze zelfs prijzen ontvangt waar ze geen weet van 

heeft. “Ik won dit jaar (2022) de Piers Sellers Prize voor ‘Climate 

Change Science’, een Britse onderscheiding voor activistische 

wetenschap. Toen ik daar een mailtje over kreeg, dacht ik eerst 

dat het spam was, haha.”

Wie is Joyeeta Gupta?

van de zes gelukkigste landen ter wereld. Maar de Nederlandse rege-

ring blijkt niet eens in staat om de eigen ministeries aan te moedigen 

om de temperatuur in de eigen kantoren te verlagen naar 19 graden. 

Dat had jaren geleden al gekund.”

Waarom schrijven activistische wetenschappers dit plan dan 
zelf niet?
“De scenario’s die voor deze aarde zijn gemaakt, zijn meestal ge-

maakt op basis van bestaande modellen. Maar het probleem hiervan 

is dat ze uitgaan van een wereldeconomie die blijft groeien door het 

gebruik van energie en grondstoffen. De modellen zijn niet geba-

seerd op het principe dat de wereld moet veranderen. Voor ons is de 

opgave hoe wij de kwaliteit van leven kunnen behouden, zonder 

voortdurend gebruik van grondstoffen.” 

Moeten wij opnieuw vaststellen: wat maakt het leven de moeite 
waard? Wat we bezitten, of sociale en emotionele waarden?
“De jonge generatie die mijn leergang volgt, is vaak vegan en kiest 

voor slow fashion. Je ziet een groep die anders denkt over hoe de wereld 

zou moeten zijn. Maar hoe kom je tot een degrowth society, een econo-

mie die krimpt? Niemand weet hoe we die transitie moeten vormge-

ven. Geleidelijk, want niemand wil een ineenstorting. Maar helaas, 

alle regeringsvertegenwoordigers die ik spreek zeggen nog steeds: 

we willen een hoger bruto binnenlands product (bbp). Dat hoor ik 

zowel in de rijke landen als in ontwikkelingslanden. Het concept van 

krimp wordt vooralsnog alleen op universiteiten besproken. Maar 

de secretaris-generaal van de Verenigde Naties maakte kortgeleden 

toch bekend dat het bbp niet langer meer het leidend concept zou 

moeten zijn. Daarmee is dit marginale denken nu toch in de 

mainstream terecht gekomen. En dat denken, dat nu nog steeds uit-

gaat van kostenoptimalisatie, moet in de grote toekomstscenario’s 

leidend worden.”

“Nederland leidde het klimaatdenken  
in de wereld”


