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I Politici uit
I-Nederland
i .. ~

afwezig op
forum' Davos-

status van dit

De verklaring uit Z\'•.itser-

,
"J
"t

, land: "Toen wij de uitnodigin-
gen de deur uitdeden was èr
nog geen kabinét gevortnd,"
aldus een ,,'lEF-zegsman.
"Het programma is weken
V§lll tevoren in beton gegoten.
'Ne proberen daarom veran-
deringen zoveel mogelijk te
voorkomen, tenzij ze wereld-
"schokkend zijn."
Nederlanders die wel naar-

de Alpenstad afreizen, zijn
vooral de topmannenvall gro~
te bedrjjven:"Jeroen van der
Veer van Shel1, HansWijers
van Akzo Nobel, Ben Ver-
waayen van Britlsh Telecom,
Robert Palet van Gueci, Rijk,
man Groeuink van ABN
Amro Bank, Bert Heemskerk
van de Rabobank en pëter
Bakker van TNT. Daarnaast
is ook Neelie Kroes, EU~com-
missaris voor concurrentie,
aanwezig.
Niet iedereen waardeert de

opzet van hetfomm. René Da-
nen, project1eiderv~n Neder-
lands .Sociaal Fonds (NSF)
laakt de geslotenheid, "Het is
een gevaarlijke bijeenkû:mst
voor de toekomst van de pla-
neet'. Niemand weet wat er
wordt besloten als al die
bobo's samen op een berg
gaanzitten~" '\-Vant, zo stelt
Danen, de bijeenkomst is
'niet voor iedereen toeganke-
lijk en niet te controleren'.
Zijn NSF biedt in Nalrobi een
. aIternatiefforumaan.
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G.een enkele N,eder1andse
minister is dit jaar te vin-
den in het Zwitserse Da-

vos. In die stad komt de ko-
mende ,ijf dagen de crème de .
la crème van de zakenwereld
bijeen tijdens het jaarlijkse
World Economie Forum.
Honderden ministers en
staatshoofden en tientallen

leiders wonen het

Het zóu een goede gelegen-
contacten te leg- .

metinvloedrijke mensen
premier Blair en bonds':'

Merkel, die de ope-
verzorgt) maar geen en~
lid van het Nederlandse

heeft een invitatie
ontvangen. "Je

hiervoor uitgenodigd
"legt een woord voer-

van het ministerie van
uit."Dat

altijd op premiersni-
Dat is dit jaar niet ge-

C Geen enkel lid van
het Nederlandse kabi-
net is uitgenodigd
voor het World Eeono-
_mieForum. De bedrijfs-
top wel.
ELLEN DEN HOLLANDER
DAVOS/DEN HAAG

'Al die bobo's samen op een berg vormen een gevaar'
Bijna 2500 invloedrijke men-
sen op een kluitje, dat moet
toch iets moois opleveren?
Nee, vinden de demonstran-
ten die vandaag in de sneeuw
van het ZwitserseDavos
zullen protesteren tegen het
)i\T orld Economie Forum.
Nee, zegt ook Renén Danen,
projectleider van Nederlands

Sociaal Fonds (NSF) stellig.
"Het is een gevaarlijke bijeen~
komst. Gevaarlijk voor de
toekomst van de planeet.
Niemand weet wat er wordt
besloten als al die bobo's
samen op een berg gaan
zitten,"
vVant, zo stelt Danen, de
bijeenkomst is 'niet voor

iedereen toegankelijk en niet
te controleren',
NSF is een van de mede-orga-
nisatoren van het alternatie~-
ve Davos: het 'Vereld Sociaal
FOlUiU, dat nu in de Keniaan-
se hoofdstad Nairobi "''Drdt
gehouden. "Dat is wel open-
baar, waardoor er 100.000
mensen komen in plaats van

2400 zoals hiel' in Z\ovitsel'*
, land."
Die duizenden mensen in
Nairobi dragen misschien
geen chique streepjespak met
stropdas, maá'r ze hebben \vel
de macht van het getal, con-
stateert Danen.
"Wie zijn er belangrijker? De
bobo's of de mensen? De

massa kan ook zijn invloed
laten gelden. Dat zag je ook
vlak voordat de oorlog in Iral"
uitbrak. Over de hele wereld
werden massademonstraties
gehouden. De 1Va..ç;hington
Post zei toen ook: Dit is de
tweege wereldmacht. En bij
de mensen zOu de invloed ook
moeten liggen."
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