
Lezing Jan Pronk over Sustainable Development 

Op 13 juni jl sprak oud-minister Jan Pronk voor een gehoor van 30 leden van KAE en 
faculteitsvereniging SEFA in de Groote en Industriële Club over Sustainable Development.  

Sustainable Development, wat is dat?  "Er voor zorgen dat ook de thans nog niet geborenen gelijke 
kansen zullen hebben op welvaart". Pronk spitste zijn betoog toe op de millenniumdoelstellingen. In 
de tweede helft van de vorige eeuw waren er diverse VN-conferenties geweest waar met succes 
groeidoelstellingen per hoofd van de bevolking werden afgesproken.  

 

Oud-minister Jan Pronk geflankeerd door KAE-bestuurslid Bert Aukema en SEFA-bestuurslid Ralph Urlus 

 

Maar hoeveel groei ook per hoofd, het zegt weinig over de betekenis ervan voor de individuele 
(meest arme) mens. Daarom werden rond 2000 ook gekwantificeerde sociale doelstellingen overeen 
gekomen, zoals in vijftien jaar halvering van de armoede, halvering van moedersterfte bij geboorte, 
en afspraken over vermindering van de klimaatverandering, beschikbaarheid van schoon water en 
vermindering van de vervuiling van de oceanen. 

Er zijn zes hoofddoelen overeen gekomen, met subdoelen en indicatoren, 17 in totaal. Bij de 
evaluatie van de millenniumdoelstellingen is vijftien jaar wel erg kort gebleken, maar er is zeker 
vooruitgang geboekt. De VN heeft inmiddels een flinke slag gemaakt met het gebruik van moderne 
communicatietechnologie: iedere belanghebbende, land, dorp, streek, stam, actiegroep, etc. kan nu 
zijn visie rechtstreeks insturen naar de VN. Het is Pronks overtuiging dat dit veel beter werkt dan de 
grote, politieke conferenties. 

In 2015 is een nieuwe doelstelling overeen gekomen door 195 landen: "Transforming the world". De 
195 landen zijn nu bezig daarvoor nationale plannen te schrijven. De doelstellingen zijn nu moeilijker 
dan in 2000. En alleen via de neoliberale weg, de vrije markt zullen zij niet bereikt worden. Ook de 
systemen zullen daartoe veranderd moeten worden. 
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Pronk sloot af met de erkenning dat hij tot de pessimisten behoort over de toekomst, maar dat het 
voordeel van pessimisten is dat zij zich extra moeten inzetten om doelstellingen toch te halen. In de 
daarop volgende discussie met de zaal gaf iedere vraag, hoe klein ook, aanleiding tot een nieuw 
minireferaat van de spreker. Anderhalf uur duurde het college van deze vitale, bevlogen econoom; 
het ging voorbij zonder dat je er erg in had. 

Ook tijdens de nazit werd onder het genot van borrel en bitterbal nog stevig over het onderwerp 
gesproken. Al met al een zeer geslaagde avond van ontmoeting tussen KAE- en SEFA-leden. Dat 
smaakt naar meer! 

 

Jan Pronk studeerde economie in Rotterdam en werd daar docent bij prof. Jan Tinbergen. Hij is oud-
minister van Ontwikkelingssamenwerking, ook van Milieu en Ruimtelijke ordening, en van Defensie. 
Hij leidde de VN Missie in Darfur (Sudan), en hij was lang hoogleraar aan het Institute of Social 
Studies in Den Haag. 

 


