
2. Welvaart & Duurzaamheid 
Waarschijnlijk moeten we werken aan een nieuw economisch systeem, want het neo-
liberale economische systeem bevordert de ongelijkheid en vernietigt de natuur. Veel 
burgers willen gewoon gelukkig worden en voldoende hebben om een zorgeloos leven 
te kunnen leiden. De opbrengsten van de natuur moeten eerlijk verdeeld worden en 
mogen zeker niet leiden tot een natuur die in moeilijkheden is. Onze kinderen hebben 
ook recht op natuur. 

Wat willen velen? 

Velen vinden welzijn belangrijker dan welvaart, geluk boven bezit: We willen ons niet 
langer uitgemolken voelen door oneerlijke multinationals en superrijken. De 
globalisering van de economie pakt de winsten van de gewone mensen af. We moeten 
stoppen met slechte goedkope producten of producten die resultaat zijn van kinderarbeid 
te financieren of te importeren en investeren in de lokale economie. Een lokale faire 
economie leidt naar eerlijkere producten en een rechtvaardiger en beter ecologisch 
systeem voor iedereen. Het versterken van de lokale, reële en circulaire deeleconomie als 
buffer tegen de onstabiele en onvoorspelbare wereldeconomie, is noodzakelijk. De 
opkomende circulaire deeleconomie biedt mogelijkheden om afval te vermijden, te 
consuminderen en onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Ecologie en ethiek moeten 
primeren boven economische efficiëntie en winstmaximalisatie. 

Velen willen onze natuur beschermen voor onze kinderen en kleinkinderen: Ethisch 
gedrag houdt rekening met de natuur bij keuzes. We kunnen alleen maar vaststellen dat 
we hiermee onvoldoende hebben rekening gehouden. Het klimaat verkeert in een crisis 
die steeds erger wordt. Doordat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen blijft 
toenemen, warmt de aarde op. De poolkappen smelten, klimaatrampen slaan vaker en 
harder toe, en volledige ecosystemen raken bedreigd. Onze planeet raakt ontregeld, dat 
valt niet te ontkennen. Dat merken we elke dag aan het weer.Duurzaamheid nastreven 
wordt een belangrijk doel willen de wereld leefbaar houden voor onze kinderen en hun 
kinderen. 
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