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Deze week overleed Elinor Ostrom, die twee jaar geleden de eerste vrouwelijke
Nobelprijswinnaar Economie was. Ostrom ging na hoe we kunnen samenwerken om
gemeenschappelijke doelen te bereiken. Haar inzichten zijn dus perfect toepasbaar op de
redding van de eurozone, zegt politicoloog MARC HOOGHE.

Mag een politicoloog zich bezighouden met de manier waarop boeren zorgen voor
irrigatiewater, of bestuderen hoe vissers erop letten dat er voldoende kreeften overblijven voor
het volgende seizoen? Het antwoord is een volmondig ‘ja', en binnen de politieke
wetenschappen gaat er heel veel aandacht naar dit soort, op het eerste gezicht eerder banale
onderwerpen. Vooral het werk van Elinor Ostrom is hierin van groot belang geweest. Volgens
de deze week overleden Nobelprijswinnares heeft politiek vooral te maken met het beheer van
onze gezamenlijke rijkdom, en daar hebben we politieke afspraken en solidariteit voor nodig.
Alle inwoners van Brussel willen wel een leefbare stad, maar tegelijk willen we ook allemaal
met onze eigen auto rondrijden. Daar komt een conflict uit voort: ons eigenbelang op korte
termijn botst met het algemene belang. Als enkeling sta je machteloos in dat soort situaties.
Als ik vandaag beslis niet met de auto in Brussel te rijden, dan wordt niemand daar merkbaar
beter van.

Meer dan vijftig jaar lang heeft Ostrom zich beziggehouden met dat soort problemen. De
toepassingen gaan van irrigatie, over stadsontwikkeling tot mondiaal klimaatsbeleid. Telkens
zie je dezelfde mechanismen opduiken en dat de oplossingen die worden bereikt verre van
optimaal zijn. Toch bleef Ostrom optimistisch zoeken naar oplossingen, en juist daardoor
heeft ze een grote invloed gehad, zowel op de economie als op de politieke wetenschappen.

Reculer pour mieux sauter

Traditioneel ging men er in de economie van uit dat privatisering de wonderoplossing was
voor dit soort problemen. Als je mensen eigenaar maakt van een bepaald goed, dan zullen ze
er ook zorg voor dragen. Maar hoe privatiseer je het leefmilieu, of de leefbaarheid van een
stad? Dat soort collectieve goederen bleef wat verweesd achter in die benadering. Aan de
hand van haar onderzoek bij vissers en boeren kon Ostrom aantonen dat gemeenschappen
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krachtig genoeg zijn om zelf voor dat soort afspraken in te staan. De voorwaarde is wel dat
die gemeenschappen zelf verantwoordelijk zijn en desnoods sancties kunnen nemen tegen
enkelingen die het te bont maken.

Dat lijkt allemaal heel theoretisch, maar het werk van Ostrom legt het kernprobleem van de
politiek bloot: hoe bereik je het algemeen belang via een optelsom van individuele belangen?
Dat zal bijvoorbeeld volgende week blijken, als de VN-conferentie over het leefmilieu in Rio de
Janeiro er niet in zal slagen duidelijke milieuafspraken te maken. Dat blijkt ook uit de
halfslachtige oplossingen die telkens uit de bus komen als de eurozone weer eens moet
gered worden. De euro is een collectief goed, en we zullen allemaal een zware prijs betalen
als onze gemeenschappelijke munt in elkaar stuikt. Dat geldt ook voor de Duitsers en de
Nederlanders, die nu o zo bang zijn dat de Grieken en de Spanjaarden hun zuurverdiende
centen verbrassen. Ostrom zou in die omstandigheden pleiten voor een welbegrepen
eigenbelang: soms moet je op korte termijn iets inleveren om er uiteindelijk met zijn allen
beter van te worden. Solidariteit is meer dan een holle slogan: het is ook een excellente
manier om je eigen belangen veilig te stellen.

Vrouwen zorgen voor kinderen

Het werk van Ostrom zit voortdurend op het snijvlak van economie en politiek, en ze heeft
zich daardoor een unieke plaats verworven in het onderzoek. De economische crisis of de
teloorgang van het leefmilieu op aarde zijn te belangrijk om ze alleen over te laten aan
economen of milieudeskundigen. Het is een politieke beslissing die al dan niet als gevolg zal
hebben dat de Europeanen een groot deel van hun collectieve rijkdom te grabbel gooien.

Voor politicologen was het dan ook een hele eer dat uitgerekend Elinor Ostrom in 2009 de
Nobelprijs voor Economie won. Dat was ook een symbolische revanche. In de jaren vijftig van
de vorige eeuw wou Ostrom eigenlijk een doctoraat in de economie halen. Maar de universiteit
van Los Angeles oordeelde toen dat het geen zin had om vrouwen te laten doctoreren, omdat
ze toch maar thuis zouden blijven om voor de kinderen te zorgen. Het departement politieke
wetenschappen dacht er gelukkig anders over, zodat ze uiteindelijk een doctoraat in de
politicologie haalde.

Die ervaring en de moeilijke strijd die vrouwen toen moesten voeren in het wetenschapsbedrijf
hebben haar nooit bitter gemaakt. Vorig jaar nog hield ze een toespraak op het Europees
congres voor politieke wetenschappen. Met een aanstekelijk enthousiasme bleef ze de
boodschap uitsturen: we hebben maar een beperkte voorraad van gemeenschappelijke
goederen, zoals de voorraad fossiele brandstoffen of het leefmilieu op aarde. Het zal goede
politieke afspraken vragen om die rijkdom te beheren. Als boeren en vissers erin slagen dat te
doen, waarom zouden onze politieke leiders dat niet kunnen?

Marc Hooghe
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