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Samenvatting g 

NoNo Stone unturned beschrijft hoe mensen van het schiereiland Osa in Costa Rica in de 
90-err jaren met sukses campagne voerden tegen een industrieel bosbouwprojekt dat op 
hunn gebied werd uitgevoerd door transnationale papier gigant Stone Container 
Corporation.. De bewoners werden in hun campagne ondersteund door AECO, een 
Costaricaansee milieu organisatie, en andere nationale en transnationale aktivisten, 
rechtsspecialisten,, wetenschappers en politici. Het suksesvolle resultaat was voor een 
groott gedeelte terug te voeren op een wijze van campagne voering die in het boek 
'groundedgreen'groundedgreen campaigning' wordt genoemd. Dit betreft campagnevoering waarbij 
ecologischee waarden nadrukkelijk gekoppeld zijn aan de mogelijkheden voor 
duurzaamm levensonderhoud van groepen die te maken hebben met structurele schaarste 
enn ongelijkheid, en waarbij deze groepen een belangrijke rol spelen in de 
campagnevoeringg zelf. De argumentatie en methodologie van deze campagnevoering 
zijnn gekoppeld aan een langere termijn visie op duurzaamheid en gelijkwaardigheid. 
Hett betreft een ideaaltype van ecologist(a) campagnevoering, een terminologie die 
gebruikelijkerr is in Europa en Latijns Amerika dan in de VS, en geen Nederlandse term 
kent.. Het is een milieuactivisme dat ook sociale ongelijkheid problematiseert, hetgeen 
vaakk ook wel aangeduid wordt met 'grassroots(-based)' aktivisme. AECO zelf sprak 
vann het bouwen aan een 'socio-milieu beweging' {movimiento socio- ambientaï). 

GroundedGrounded green campaigning is zowel een ideologisch, als een strategisch en 
analytischh concept. Ideologisch, omdat het veranderingen beoogt in de economische 
enn culturele status-quo, en nadrukkelijke politieke keuzes en methodologische 
transparantiee vereist. Het is strategisch, omdat de behartiging van de belangen van 
degenenn die afhankelijk zijn van de te verdedigen natuurlijke hulpbronnen voor hun 
levensonderhoudd en identiteit, in belangrijke mate bijdraagt aan de duurzame oplossing 
voorr milieu conflict. Verder is het analytisch, omdat zowel voor het begrijpen als het 
voerenn van een dergelijke campagne een meer dan oppervlakkige kennis van 
belangentegenstellingenn in relatie tot natuurlijke hulpbronnen noodzakelijk is. 
Gegrondee campagnevoering is geen goede Nederlandse vertaling, omdat de term 
wetenschappelijkee juistheid suggereert, gronding kan echter wel gebruikt worden om 
hett proces van 'het streven naar1 aan te geven. Het concept grounded is geïnspireerd 
doorr 'grounded theory' (Glazer en Strauss 1967, Glazer 1992). In het boek is een 
conceptueell  raam/netwerk uiteengezet waarmee milieu campagnevoering kan worden 
geanalyseerd.. De behandelde concepten komen uit de theorie mbt sociale bewegingen, 
ruralee sociologie, geografie en milieustudies. Kennis van en keuze ten aanzien van 
lokalee belangentegenstellingen vormen de grond, of basis, waarop met vijf typen 
bouwstenenn de critical agency (kritieke handelings- en ver ander capaciteit, cf. kritieke 
massa)) voor een succesvolle campagne kan worden opgebouwd. Deze vijf bouwstenen 
zijn:: (i) de mobilisatie en construktie van (collectieve) identiteit en identificaties; (ii) 
strategischee framing (toegepaste discours ontwikkeling); (iii ) collectieve actie, (iv) het 
gebruikenn en onderhouden van structuren en netwerken waaruit mensen gemobiliseerd 
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(kunnen)) worden, en (v) het creëren en benutten van politieke kansen. Het conceptuele 
kaderr is ontwikkeld voor, en met behulp van, de case-study die in het boek 
geanalyseerdd wordt: de campagne tegen een industrieel bosbouw project op het 
schiereilandd Osa in Costa Rica. 

Dezee campagne resulteerde in een nieuwe en gelijkwaardiger overeenkomst voor de 
uitvoeringg van het projekt tussen de Costa Ricaanse staat en Stone Container 
Corporation.. Het basisargument op lokale schaal, dat Stone Container misbruik maakte 
vann de crisissituatie in de landbouw en veeteelt, en voor hun pulphout projekt de beste 
grondenn in beslag nam, vond weinig weerklank onder politici. Dit kwam met name 
doorr de sterker worden neoliberale tendens en het argument van 'herbebossing' dat het 
projectt in de rug steunde. Echter, het effect van de tegenwerking door de activisten 
wass wel dat het bosbouw projekt sterk vertraagde. Een belangrijker politiek wapen in 
handenn van de campagnevoerders was het argument dat de biodiversiteit van het gebied 
doorr industrialisering zou worden aangetast, een argument dat met name krachtig was 
doorr de internationale aandacht voor Costa Rica's natuurschatten i.r.t. de financiële 
afhankelijkheidd van het land. Door een complexe interactie van politieke pressie en 
proceduress leidde met name dit argument uiteindelijk tot omvorming van het projekt. 
Inn de nieuwe overeenkomst werd niet alleen de geplande houtsnipper fabriek een 
anderee - minder kwetsbare - plek toegewezen, maar werd ook de verantwoordelijkheid 
vann Stone Container Corporation m.b.t. eventuele milieuschade zwart op wit gesteld, 
enn een monitoring commissie in het leven geroepen met participatie van 
milieuactivistenn uit het schiereiland Osa zelf. In de loop van het proces werd door de 
campagnevoerderss verder een aantal institutionele veranderingen bewerkstelligd, o.a. 
inn de grondwet. De case studie laat zien dat gronding een complexe zaak is, en beter 
dientt als instrument voor reflectie en monitoring dan als onderwerp voor 
fundamentalistischee discussie, zeker in het geval van complexe internationale 
coalitievormingg en lobby. Het laat ook zien dat gronding een duidelijke 
methodologischee kant heeft: het werken met en vanuit mensen uit het conflict gebied 
zelff  kan de lokale identiteit en aktie-capaciteit versterken door positieve identificatie 
mett (internationaal) activisme én het eigen grondgebied. Vaardig, respectvol en 
'bruggenn bouwend' leiderschap is daarbij van uiterst belang; dit vormde ook in het 
gevall  van AECO een belangrijke bijdrage tot het succes van de campagne. 
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LatinLatin American Research Series (Formerly: Thela Latin America Series) es una edition 
conjuntaa con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Programa 
dee Costa Rica y el Center for Latin American and Caribbean Studies (CLACS) de la 
Universidadd de Utrecht, Holanda. 
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