
1.  Problemen in de wereld? 

Volgens de oude formule is de manier om in deze wereld vooruit te komen om hard te 
werken en flink te sparen en respect te tonen, beleefd, bereidwillig en heel meegaand te 
zijn ten aanzien van je superieuren. Zo is het, maar je zult er tot je verbijstering 
achterkomen, dat de hoge heren uit het bedrijfsleven een stelletje piraten en leeglopers 
zijn. Die hebben nog nooit iemand respect getoond. Het is gewoon ongelooflijk en toch 
zitten ze daar aan het hoofd van grote fabrieken en industrieën. Die hebben geen geld 
gespaard. Die lui sparen niet. Die zijn ook niet zorgvuldig met hun investeringen. Ze 
kopen de gekste dingen. Die maken de vreemdste capriolen  en moeilijkheden en lijken 
daar regelrecht op af te stevenen en daar dan ook weer even snel uit te komen. En dan zit 
je daarnaar te kijken en vraagt je af wat er aan de hand is. 

“Homo consumens leeft in de illusie van geluk, maar lijdt ondertussen aan verveling en 
passiviteit. Hoe meer macht hij heeft over machines, hoe machtelozer hij wordt als 
mens; hoe meer hij consumeert, hoe meer hij slaaf wordt van zijn toenemende 
behoeften en hoe meer hij gemanipuleerd wordt door het industriële systeem.” 
Erich Fromm - Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980 
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Het rommelt in de wereld.  
Heel veel landen kampen met grote problemen maar hebben niet de moed om de 
problemen aan te pakken. Omdat de mensen niet meer weten hoe het verder moet, kiezen 
ze gemakkelijkheidshalve voor de extremen: die hebben zogezegd eenvoudige 
oplossingen. Is dat de oplossing voor onze problemen, zeker niet.  

Voor heel veel mensen is dit een beangstigende wereld, een wereld die lijdt tot 
ongelukkigheid en eenzaamheid. Heel veel mensen beginnen de hoop op een beter leven te 
vergeten. Ze worden overrompelt met problemen en kunnen daar geen oplossingen voor 
bedenken. Ze laten het dan maar over aan politici, waarin ze weinig vertrouwen hebben. 
En eigenlijk weten politici het ook niet meer.  

Veel mensen hebben tegenwoordig een probleem met het feit dat immigranten zo maar 
aanspraak kunnen maken op de sociale zekerheid en ze vinden dat onrechtvaardig en 
oneerlijk. 

Wereldwijd worden 700 miljoen mensen geconfronteerd met problemen van geestelijke 
gezondheid. Steeds meer mensen hebben het gevoel dat ze geen controle meer hebben 
over de dingen en die psychologische stress wordt een risico op zichzelf. 

In Europa is de democratie vervangen door een particratie, wat helemaal geen 
democratie is. De partijleiders beslissen hoe het verder moet. De bevolking moet het 
allemaal maar slikken. En daar zal het niet bij ophouden.  Er is teveel verweving tussen 
de politiek, de grote organisaties en de multinationals. Nochtans zullen we samen met de 
politiek moeten beslissen hoe het verder moet. De Europese bevolking mort. Die brave 
burgers beginnen ongehoorzaam te worden (bv. gele hesjes). 

Democratie is dus niet iets wat zomaar voor goed moet aangenomen worden. Er moet 
regelmatig over nagedacht en aan gewerkt worden om het samenleven van mensen te 
verbeteren. De Westerse wereld heeft behoefte aan een nieuw ideaal, dat individuele 
vrijheid en dynamiek combineert met sociale harmonie. 

Het is de hoogste tijd om onze democratie opnieuw uit te vinden. Alhoewel ik niet behoor 
tot de jeugd, hoop ik toch dat ik hieraan een beetje kan meewerken. Ik wil graag 
aanzetten tot nadenken over onze democratie. 

Er is meer dan genoeg om ons zorgen om te maken; 

• Er is in de wereld een groeiende ongelijkheid. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds 
groter. De acht rijkste mensen op aarde bezitten evenveel vermogen als de 3,6 miljard 
armste mensen. Oxfam waarschuwt dat de ongelijkheid zal leiden tot grote woede:  
"Ongelijkheid houdt 836 miljoen mensen gevangen in armoede. Het breekt onze 
samenlevingen op en ondermijnt de democratie." 
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• De centrumpartijen hebben de voorbije decennia onvoldoende oplossingen aangereikt. 
Het is dan ook geen verrassing dat mensen zoeken naar alternatieven op de extreme 
flanken van het politieke spectrum. Meer en meer leven we in een maatschappij die 
links of rechts is. Ongeveer de ene helft van de bevolking is vóór, de andere helft is 
tegen. De oppositie is tegen elk voorstel van de (nipte) meerderheid. Nochtans geloof ik 
dat er bij de bevolking meer overeenkomst bestaat dan bij politici, maar ze weten niet 
hoe ze die moeten gebruiken.  

• De particratie heeft de democratie ondermijnd. In het parlement worden enkel nog 
wetten gestemd, waarbij alle parlementsleden van de meerderheid verplicht vóór 
moeten stemmen, de oppositie verplicht tegen. In feite wordt alles beslist bij de 
samenstelling van de regering. 

• Vrijheid in de meest ruime zin brengt louter rechten voort, zonder (morele) 
verplichtingen: a-moraliteit is het logisch gevolg. De neoliberale cultuur van vrijheid 
heeft in de laatste twee decennia van de twintigste eeuw een zeer groot uitdrijvend 
effect gehad op het verantwoordelijkheidsgevoel van zowel de elite als van de gewone 
burger. Dit gebrek aan moraliteit wordt nu mainstream: rechten kent iedereen, 
plichten is iets voor de anderen. Het NIMBY-principe geldt als een wet. 

• Door de ideologische focus op het vrijlaten van bedrijven in hun productie en hun 
acteren jegens de samenleving is een duidelijke vermindering van het 
verantwoordelijkheidsgevoel van de elite ontstaan. Een niet onbelangrijke oorzaak 
van deze ontwikkeling is dat veel van deze bedrijven geen duidelijke identiteit meer 
hebben die verbonden is met een familie of een oprichter. Het zijn anonieme vehikels 
(multinationals) geworden, die een eigen leven zijn gaan leiden. Deze multinationals 
hebben meer invloed en macht dan de meeste regeringen: macht zorgt er bij heel wat 
mensen (o.a. managers van de multinationals, maar ook politici) voor dat de voeling 
met moraliteit afneemt. Als zij iets doen, is het per definitie goed, denken ze. Ze 
luisteren ook niet meer naar anderen, vragen steeds minder advies (ook waar voor 
politici). De grote multinationals betalen nauwelijks belasting, voelen geen enkele 
band met de bevolking van de plekken waar ze zich vestigen en worden door veel 
politici geen strobreed in de weg gelegd. 

• Ook Europa is geen voorbeeld van democratie: de EU is een technocratie, een 
ambtenarenstaat ondersteund door een schijnparlement, op dezelfde manier als de 
parlementen in de zogeheten volksdemocratieën (o.a. China) schijnparlementen zijn. 
De EU heerst over de hoofden van volkeren en mensen heen. 

• In heel politiek Europa (zowel rechts als links) is er onder invloed van het  
neoliberalisme en de globalisatie (Ceta en andere handelsverdragen zijn hier slechte 
voorbeelden van) een grote drang naar het privatiseren van openbare diensten. Het 
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ontstaan hiervan moeten we zoeken in een slechte performantie van de overheids-
instellingen (dikwijls het gevolg van overdreven bescherming en het pamperen van 
overheidspersoneel toegestaan door politici van de vorige generatie). En de vakbonden 
willen alle voordelen behouden, ook als deze oneerlijk tegenover de anderen zijn. Als 
oplossing voor het probleem stellen politici privatiseringen voor, alhoewel dit meestal 
de dienstverlening niet ten goede komt. Politici zoeken oplossingen voor hun eigen 
falen bij de privatisering. Maar de privéonderneming zoekt alleen maar winst, geen 
maximalisatie van de dienstverlening. 

• Concentratie en dus monopolievorming binnen de media is een reëel probleem voor de 
verscheidenheid en de kwaliteit van het informatie-aanbod, voor de bereikbaarheid 
van betrouwbare informatie, voor de representatie van de verschillende mogelijke 
visies op de samenleving, en dus voor het functioneren van een democratie. 

De visie van de Chinese Professor Kuing Yamang  
(23 maart 2012) 
De meest negatieve commentaar over de problemen komt van de Chinese Professor 
Kuing Yamang over de toekomst van Europa. Deze professor heeft enige tijd in Frankrijk 
geleefd en weet er dus wel iets van. Hierbij vinden jullie zijn heel pessimistische 
commentaren. Volgens hem overleeft Europa dit niet en kan het alleen maar slechter 
gaan. De Europeanen leven ver boven hun financiële mogelijkheden. Met als gevolg dat 
alle industriëlen Europa verlaten want ze kunnen de hoge loonkosten, belastingen en 
taksen niet meer betalen. 

Om hun massa ‘assistinaat' te betalen worden staatsschulden gemaakt met leningen op 
leningen. Europa leeft op krediet en hun kinderen en kleinkinderen zullen nooit in staat 
zijn deze schulden te betalen. Uiteindelijk vernietigen de Europeanen zelf hun 
levenskwaliteit door zichzelf te verarmen. 

Ze kiezen eigenlijk om veel meer geld te verteren dan ze ooit rechtmatig kunnen 
verdienen. Er worden negatieve budgetten gekozen en de regeringen lenen altijd maar 
verder zonder dit ooit te kunnen terugbetalen. Zo verstikken ze zich zorgeloos in de 
schulden. 

Buiten zich voortdurend in schulden te zetten hebben ze een andere ondeugd: de 
regeringen laten de nog weinig werkende middenklasse belastingbetalers bloeden. 
Europa en speciaal Frankrijk en België staan op de kop van de financiële druk. Het is er 
een financiële hel voor wie rijkdom wil creëren. 

In Europa hebben ze blijkbaar niet verstaan dat om rijkdom te creëren men niet moet 
verdelen maar men eerst hard moet werken. Hoe meer ze deze gelimiteerde rijkdom 
verdelen hoe minder er voor iedereen zal zijn. Degene die jobs produceren en creëren 
worden gestraft door belastingen en taksen. En degene die niet werken worden sterk 
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gemotiveerd door alle soorten onterechte sociale hulp. Het is een totale inversie van 
waarden. Het systeem is pervers en zal exploderen door financiële verstikking. 

De delocalisatie van de ondernemingen buiten Europa, zal de levensstijl verder doen 
verminderen. Nog 1 of 2 generaties verder zal Europa door de rest van de wereld 
economisch gepasseerd zijn en zullen ze in armoede leven. Wij chinezen gaan ze dan wat 
zakjes rijst geven om te overleven. 

Er bestaat nog een andere kanker in  Europa : er zijn veeeeeeeeeel te veel ambtenaren, 1 
op 5 en meestal zeer goed betaald om ondermaats te werken. Hun doel is zo min mogelijk 
te werken en zoveel mogelijk sociale voordelen te verwerven. Ze zijn ook de koplopers om 
te staken maar de politiek heeft liever een luie ambtenaar dan een dopper dus de staat 
betaald deze luiaards omdat ze voor hun zullen stemmen. 

Tenslotte kunnen we vaststellen dat door de opkomst van de Islam de volgende 
generaties in een totaal verarmde gemeenschap gaan opgroeien. Van het oude Europese 
ondernemerschap zal niets meer te merken zijn 

“Het doembeeld van de eeuwige surplace” 
In een artikel in De standaard van 14 maart 2016 schrijft redacteur Wouter Van 
Driessche het volgende: ‘Waarom blijft de economie sputteren? Waarom breken na meer 
dan zeven magere jaren maar geen vette jaren aan? Zou het kunnen dat er iets 
fundamentelers aan de hand is dan een tijdelijk dipje? En dat lage groei het nieuwe 
normaal wordt – ook voor ons land? 
Als de groei langdurig hapert, is het niet alleen onprettig om politicus te zijn. Dan wordt 
het voor iedereen onprettig. Onze hele welvaartsstaat zoals we die vandaag kennen, is 
gebaseerd op groei. Zonder stijgt de werkloosheid, neemt de ongelijkheid sneller toe, 
gaan bedrijven minder produceren, mensen minder consumeren. Een vicieuze cirkel, 
waarbij allerlei verworven rechten — pensioenen, gezondheidszorg — veel minder 
verworven dreigen te worden. Stokt de groei langdurig, dan komt er veel op de helling te 
staan.’ 

Wat nu ? 
Dat is zo’n negatieve berichtgeving, dat het gevaar bestaat dat we niet meer hopen op een 
oplossing. Problemen kunnen alleen opgelost worden met een positieve instelling, met 
hoop op verbetering en geloof in een betere toekomst. We zullen toch oplossingen moeten 
aandragen en misschien wel op straat verdedigen zoals de gele hesjes doen (maar dan 
zonder geweld). Hoe kunnen wij oplossingen aandragen als zelfs professoren er niet 
uitraken hoe dit moet.  

Je hoeft geen economist te zijn om na te denken over de problemen, waarmee we 
vandaag geconfronteerd worden. Trouwens professoren economie spreken mekaar ook 
regelmatig tegen, dus die hebben ook niet DE oplossing. 
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We zullen zelf oplossingen moeten vinden, maar die zijn moeilijk te verwezenlijken omdat 
veel mensen nogal gemakkelijk kiezen om de schuld bij ‘de anderen’ te plaatsen. Heel veel 
mensen willen oplossingen, maar het mag hun lekker leventje niet beïnvloeden. En net 
dat is het probleem. Wij moeten eerst zelf kiezen wat we willen en daarna de politici 
verplichten om met ons rekening te houden. 
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1.1 Onrechtvaardige Ongelijkheid 
We willen ons niet langer uitgemolken voelen door oneerlijke multinationals en 
superrijken. De globalisering van de economie pakt de winsten van de mensen af. We 
moeten stoppen met slechte goedkope producten te verkopen, of producten die resultaat 
zijn van kinderarbeid te financieren, of die een zware belasting zijn voor het milieu, of te 
importeren en investeren in de lokale economie. 

“De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen, maar niet ieders 
hebzucht.” 
Mahatma Gandhi, Indiaas politicus, 1869-1948 

62 Rijken 
We accepteren niet langer dat 62 rijken evenveel samen bezitten als de armste helft van 
de wereldbevolking of 3,6 miljard mensen. Vijf jaar geleden waren dat er nog 388. Het 
vermogen van de armste helft van de mensen is de afgelopen vijf jaar alleen maar 
afgenomen. De daling van dat vermogen bedroeg liefst 41 procent, ofwel 3.000 miljard 
dollar. Ondertussen steeg het vermogen van de 62 rijkste mensen op aarde in die periode 
met meer dan 500 miljard dollar tot 1.760 miljard dollar (1.612 miljard euro), aldus de 
berekeningen van Oxfam Novib. 

De ontwikkelingsorganisatie noemt het een schande dat armoede en extreme ongelijkheid 
in stand worden gehouden. Oxfam Novib hoopt dat de regeringsleiders de politieke moed 
tonen om onder meer een einde te maken aan de kwalijke rol van belastingparadijzen. 
Naar schatting 7.600 miljard dollar aan privévermogens is bij deze paradijzen 
ondergebracht. (Bron: ANP - 17-01-16) 

Wanneer het geschatte vermogen $490.000.000.000.000.000,- 
(vierhonderdnegentigduizend triljoen dollar) van de bankiersfamilie “De Rothschild” 
onder de wereldbevolking verdeeld zou worden dan zou iedere wereldburger 70 miljoen 
dollar ontvangen. Dit is een astronomisch bedrag dat ons voorstellingsvermogen vér te 
boven gaat. 

Mensen zijn van nature rechtvaardig 
Daarom pikken ze de ongelijkheid niet meer. Mensen moeten in opstand komen tegen 
deze schandalige ongelijkheid. Daarvoor hoef je geen marxist te zijn, want de meeste 
mensen zijn sociale wezens en niet langer akkoord met deze ongelijkheid. 

Hoe kan de jeugd nog een droom hebben in een wereld die alleen maar klaagt dat het 
slecht gaat, maar de oplossingen steeds zoekt bij de anderen. Er is niets tegen rijkdom, 
mits het niet ten koste gaat van een ander en men oog heeft voor de noden van de 
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kansarme en minder bedeelde medemensen. De kloof tussen rijk en arm is echter 
mensonterend. Verontwaardiging mag dus geen aanval worden op iedereen die wat geld 
heeft, dat is niet de bedoeling. Maar er moet heel dringend iets veranderen. 

Het is waar dat bij ons een groot deel van onze bevolking het goed heeft en dus niet te 
klagen heeft. Dat is meteen ook de reden dat een groot deel van onze bevolking niet vindt 
dat er iets moet veranderen. Het aantal mensen in armoede is zeker niet verbeterd, 
daarom moeten we ons systeem in vraag stellen. 
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1.2 Klassenstrijd 
De strijd van de gele hesjes 
De strijd van de gele hesjes is een logisch gevolg van de financiële crisis en de 
globalisering. De gele hesjes zijn mensen die te weinig hebben en het einde van de maand 
meer vrezen dan het einde van de wereld door klimaatopwarming. Ze zijn a-politiek, 
want die luistert niet naar hen. Het zijn arbeiders, kleine zelfstandigen en 
gepensioneerden die samen een nieuw proletariaat vormen. Ze werken hard, verdienen 
weinig en kreunen onder de lastenverhogingen. Daarenboven worden zij door 
voortdurend miskend, omdat de politiek hun boodschap niet begrijpt. Natuurlijk zijn we 
niet akkoord met de vernielingen die de gele hesjes hebben veroorzaakt, maar hun 
ontevredenheid is begrijpelijk. 

“De oude klassenstrijd is een cultuurstrijd geworden, met als inzet de strijd voor het 
morele kompas van de maatschappij.”  
Jean-Pierre Blumberg, advocaat en docent Universiteit Antwerpen 

Wat zegt artikel 25 van Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) 
1. Eenieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en 
het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, 
huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede 
het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de 
echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan als gevolge 
van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil. 
2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet 
wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten. 

Als je dit leest dan hebben de gele hesjes gelijk, maar waar blijven de anderen? Of hebben 
velen onder ons het zo goed dat ze de problemen liever niet zien? Wanneer laten we onze 
stem horen? Wanneer zeggen we: genoeg is genoeg. 

De teleurgang van de middenklasse 
De financiële crisis en de globalisering hebben tot de ondergang van de middenklasse 
geleid, met politieke instabiliteit tot gevolg. 
  
In een rapport van de International Labour Organisation, een instelling van de 
Verenigde Naties, wordt gesteld dat de middenklasse afneemt in zowat alle Europese 
landen. Met middenklasse bedoelt de instelling iedereen die tussen de 60 en 200 procent 
van het mediaan-inkomen verdient. 

9



“Een zwakkere middenklasse zorgt voor een zwakkere stijging van de vraag, brengt de 
groei op lange termijn in gevaar, en kan sociale en politieke instabiliteit” 
Daniel Vaughan-Whitehead, mede-auteur van het rapport van de International 
Labour Organisation. 

Daniel Vaughan-Whitehead spreekt van een verontrustende trend. ‘Een zwakkere 
middenklasse zorgt voor een zwakkere stijging van de vraag, brengt de groei op lange 
termijn in gevaar en kan sociale en politieke instabiliteit brengen’. Hij voegt eraan toe 
dat vooral jongeren sterk worden getroffen. 

Een nieuwe klassenstrijd 
De westerse, liberale democratieën splijten zich in twee klassen:  
• die van daarboven; de welgestelden, de hoogopgeleiden, de mobiele, grootstedelijke 

wereldburgers, de progressieven 
• die van daarbeneden; zij die tekortkomen, de schoolverlaters, de lokaal verankerde 

dorpelingen, de traditionalisten. 

Er is een grote kloof ontstaan tussen die van daarboven en die van daarbeneden. Veel 
linkse mensen zijn uitermate kritisch voor nationalisme en populisme zonder erbij na te 
denken over het waarom. Rechts gaat op zijn beurt ook kort door de bocht: zij lossen alle 
problemen op met simplistische kreten zonder de problemen op te lossen. Veel linkse 
mensen beseffen niet dat ze in hun discours eigenlijk voorvechter zijn van de ‘neoliberale 
maatschappij’, die graag vrij verkeer van kapitaal, mensen en producten zien. 

Cornelia Koppetsch, sociologieprofessor uit Darmstadt, maakt in haar boek over de 
woedesamenleving een genadeloze analyse van de hypocrisie van de linkse, intellectuele 
bobo’s. Ze omschrijft die als ‘progressieve neoliberalen’. Ze ziet hoe linkse kosmopolieten 
lustig zwaaiend met etiketten als ‘populistisch’ of ‘extreemrechts’ het onderliggende 
politieke conflict verdoezelen. Voor Koppetsch zijn de progressieve, culturele elites zelfs de 
sleutelfiguren van het nieuwe, geglobaliseerde kapitalisme. Zij lijken niet in staat om hun 
eigen privileges en hun rol als dragers van een globale, neoliberale ideologie onder ogen 
te zien. Neoliberalisering is ook depolitisering: het idee is dat je politiek niet nodig hebt, 
want als je markten het werk laat doen ontstaat er vanzelf een evenwicht. 

Een groot deel van de oude middenklasse vreest voor haar materiële en culturele 
ondergang. Zij zijn niet in staat om de ecologische omslag te betalen en zijn ook niet 
bereid voor de opvang van vreemdelingen te zorgen. Deze onzichtbare meerderheid 
wordt niet gehoord want de gecultiveerde wereldburger kijkt minachtend op hem neer. 
Ze worden zelfs beschouwt als dom, onwetend en irrationeel. Hilary Clinton noemt ze 
zelfs ‘deplorables’ . 
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‘Populisme’ en ‘elite’ zijn nieuwe scheldwoorden, die worden gebruikt om de mening van 
de andere groep in diskrediet te brengen. Zij lijden echter alleen maar tot een impasse die 
elk gesprek onmogelijk maakt. 

Hierdoor gaat de zoektocht naar een nieuw moreel kompas van de maatschappij totaal 
verloren. Wie is er nog geïnteresseerd in moraal? Zolang het met hem of haar maar goed 
gaat. Het “ik” heeft de morele wereld overgenomen. 

De digitale revolutie 
De digitale revolutie ontwricht volledige sectoren, is ‘disruptief’ zoals dat tegenwoordig 
heet. Het zet de economie op haar kop. Maar dat lijkt zich tot nog toe niet in spectaculaire 
groeicijfers te vertalen. Omdat de revolutie al bij al minder revolutionair is dan de 
optimisten graag geloven, zeggen de pessimisten. 

Er is de productiviteit of de output per gewerkt uur. Die neemt veel minder snel toe dan 
vroeger. Volgens sommige economen komt dat omdat alle laaghangende vruchten van de 
vooruitgang stilaan geplukt zijn. De makkelijke efficiëntiewinsten zijn geboekt — vanaf 
nu wordt het moeilijker. Andere economen wijzen dan weer naar onze diensteneconomie. 
Het is, cru gesteld moeilijker om reclamebureaus of advocatenkantoren dubbel zo 
productief te maken met krachtigere laptops, dan fabrieken met snellere machines. 
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1.3 Een economie voor de multinationals en 
de rijken 
Globalisering  
Globalisering ‘an sich’ is niet het probleem. Het is normaal dat markten steeds 
internationaler worden. Het probleem is vooral dat er steeds meer en meer zeer grote 
bedrijven ontstaan, die stilaan de macht in handen nemen. 

'Het neoliberale globaliseringsproject heeft tot reductie van verantwoordelijkheid en 
vrijheid geleid’ 
Jan Mertens, lid van de denktank Oikos 

Voor Michael Parenti, Amerikaans politicoloog, historicus en activist, hangt het ervan af 
wat we verstaan onder globalisering: 
“Beschouw je globalisering als een normaal proces van groeiende markten met een steeds 
internationaler karakter, dan zullen zelfs enkele marxisten zeggen: dit is een normale 
evolutie, waar ook Marx eigenlijk al van sprak. Maar 'globalisering' betekent vooral free 
trade: WTO, TTIP, NAFTA en soortgelijke vrijhandelsverdragen die eigendomsrechten 
verheffen boven alle andere rechten. Men noemt het vrije handel, maar het is niet vrij en 
heeft niets met handel te maken. Het is een aanval op democratische soevereiniteit.  

Een voorbeeld: Denemarken voerde een verbod in op producten die gemaakt worden met 
bedreigde soorten. Dat wordt beschouwd als een verstoring van de vrije handel. De 
economie heeft niet zozeer meer te maken met het maken van producten, dan wel met het 
maken van geld. Liefst zoveel mogelijk." 

Jonathan Holslag omschrijft het probleem zeer duidelijk als hij zegt: “Steeds meer 
sectoren worden gedomineerd door een klein aantal heel grote bedrijven. In plaats van 
die te pamperen met fiscale trucs, moet de overheid ruimte scheppen voor ondernemers 
die de samenleving wel versterken. Ik ben ervan overtuigd dat ook kleine samenlevingen 
als de onze erover moeten waken dat hun economie niet nog kwetsbaarder wordt in de 
turbulente wereldeconomie.“ 

Bij zo’n standpunt volgen al snel de verwijten van protectionisme en nationalisme. Ik 
vraag me af of dit niet het sluiten van de ogen is voor wat er gebeurt. Beseft de elite wel 
dat er veel mensen zijn die geen voordelen halen uit de globalisering, integendeel. Wordt 
het niet de hoogste tijd om ook met de verliezers rekening te houden. Of laten we het over 
aan mensen die eenvoudige oplossingen suggereren, maar uiteindelijk niets realiseren. 
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Geglobaliseerd kapitalisme 
Economiefilosoof Rogier De Langhe is boos op het systeem, gaat voluit in de clinch met de 
vakbond, heeft begrip voor de brexitkiezer en voorspelt dat we morgen in een totaal 
andere wereld leven. Hopelijk heeft hij gelijk en gaan we de goeie kant uit. 

“Eindeloze accumulatie van kapitaal vernietigt de planeet en creëert steeds grotere 
ongelijkheid” 
David Harvey, professor aan de City University van New York 

David Harvey, sociaal-geograaf en hoogleraar aan de City University of New York denkt 
er het volgende over: “Het kapitalistische systeem gaat over groeien. De centrale 
drijfveer in de kapitalistische economie is om meer kapitaal te accumuleren. De 
hoeveelheid geaccumuleerd kapitaal groeit gestadig: sinds ongeveer 1780 groeit de 
kapitalistische economie ieder jaar met gemiddeld 2,25 procent. Het kapitalistisch 
systeem lijkt zich te gedragen zoals een verslaafde, die voortdurend groei nodig heeft om 
zichzelf in stand te houden. De eindeloze accumulatie van kapitaal, in een spiraal die 
steeds groter wordt en sneller beweegt, is de kern van het probleem. We zitten gevangen 
in een systeem dat op zijn grenzen botst, en we moeten inzien dat, als we dit systeem in 
stand houden, we de planeet gaan vernielen en in steeds grotere ongelijkheid gaan 
terechtkomen.” 

De Beurs 
De markteconomie is niet de schuldige van de grote inkomenskloof, eerder Wall Street of 
beter gezegd de beurs. Het kopen en verkopen van aandelen waarbij er geen rekening 
gehouden wordt met de werkelijke waarde van een bedrijf, maar met zijn imago als 
bedrijf dat goede winsten oplevert voor de aandeelhouders en vertrouwen in de markt 
(die jammer genoeg gecreëerd wordt door overijverige media). Die aandelen zijn meestal 
in handen van investeringsmaatschappijen, die dikwijls gekoppeld zijn aan offshore 
bedrijven in belastingparadijzen. De mens op zijn smalst, de hebzucht van de mens 
waarover Mahatma Gandhi het heeft. 

Johan Sanctorum schrijft hierover in Doorbraak: “Drijfveer van dit alles is uiteraard de 
menselijke hebzucht: de beurs is er voor mensen die niet willen werken en toch geld 
willen verdienen. Aandelen stijgen ‘vanzelf’, je hoeft er niet eens je bed voor uit te komen. 
Een ledigheid die zich finaal uit in een soort schemerarbeid, namelijk het bestuderen van 
grafiekjes en statistieken om tendensen proberen te voorspellen.” 

Groei-obsessie 
Het kapitalistische systeem gaat over groeien. De obsessie op economische groei is mede 
ontstaan doordat burgers, bedrijven en overheden zich financieren met schuld. Op basis 
van de verwachting dat het telkens beter zou gaan wordt geld geleend voor uitgaven en 
investeringen, wat in de toekomst met rente terugbetaald moet worden. Om de 
aflossingen en rentebetalingen te kunnen blijven betalen bovenop de bestaande 
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consumptie of kosten moet er steeds meer verdiend worden. Een systeem gebaseerd op de 
utopie van eeuwige groei is voorgeprogrammeerd om zichzelf te vernietigen. 

"Het is een slecht idee een land te besturen met als enige maatstaf de groei van het 
bruto binnenlands product (bbp). Vanaf een bepaald niveau zegt de evolutie daarvan 
niets meer over het welzijn van een bevolking."  
Dirk Holemans, coördinator van OIKOS  

Kate Raworth zegt over groei het volgende: “Groei is eenvoudigweg onvoldoende als doel 
op zich. Groei is goed zo lang het nodig is. Ik wil mijn kinderen zien groeien, ik wil de 
planten in mijn tuin zien groeien, maar ik weet ook: als mijn kinderen nooit stoppen met 
groeien, dan passen ze binnenkort niet meer aan mijn tafel en zullen ze uiteindelijk door 
het dak van mijn huis breken. Groei is een wonderlijke, gezonde fase in het leven en de 
natuur, maar evengoed in de economie. Het is een overgangsfase naar volwassenheid, 
naar wasdom. Doordat we ons fixeren op die groei, door ieder maatschappelijk discours 
te verengen tot een groeiverhaal, lijken we niet langer verplicht moeilijkere, 
hardnekkigere en meer fundamentele zaken te bespreken.” 

Gigantisme 
Geert Noels maakt in zijn boek Gigantisme een nieuwe, gedurfde analyse van de 
wereldeconomie. Onze wereld lijdt aan gigantisme, een term die uit de geneeskunde komt 
en voor bovenmatige groei staat. Bedrijven en organisaties worden steeds groter en 
machtiger. Dat fenomeen doodt gezonde concurrentie, leidt niet tot duurzame groei en 
brengt de mens in verdrukking, met welvaartsziektes als burn-out of obesitas tot gevolg. 

“Gigantisme dient niet de mens, maar de macht” 
Geert Noels, econoom en CEO van Econopolis 

Vrijhandel? Marktwerking of marktfalen? 
Wat betekent vrijhandel? Normaal betekent het een vrij verkeer van goederen en diensten 
tussen verschillende landen, zonder allerlei vormen van protectie. Onze welvaart zou 
gebaat zijn bij vrije handel zeggen economen. Maar is dat zo? 

Handelsovereenkomsten zoals TTIP, CETA en anderen zijn een goed voorbeeld van deze 
foute instelling over vrijhandel. Meer en meer mensen (alleen de elite verdedigt ze nog) 
geloven niet meer dat globalisering voor iedereen een goede zaak zou zijn. De 
gedupeerden van deze politiek zijn een gemakkelijke prooi voor autocratische figuren 
zoals Trump, Boris Johnson, Erdogan en anderen.   
Laat a.u.b. het protest toenemen. 
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1.4 Klimaatverandering 
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. We 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.  

“We staan op de rand van de vernietiging van de mensheid. Zolang mensen dat niet 
inzien, doet niets anders er nog echt toe.” 
Noam Chomsky, wereldberoemde taalkundige, politiek activist en filosoof 

De historische uitdaging waar we voor staan komt eigenlijk neer op een gefaseerde, 
maar resolute ontmanteling van de fossiele-brandstoffen sector. Dit lijkt voorlopig nog 
een brug te ver, maar er bestaat meer en meer consensus over een koolstofbijdrage. 

VN-klimaatpanel IPCC 
“Oceanen: heter, hoger, minder zuurstof, zuurder, minder leven, meer ontwrichting. 
IJsplaten, gletsjers, bergen: smeltend ijs, ontwrichting van menselijke activiteiten en 
ecosystemen. Reductie-uitstoot en adaptatie zijn cruciaal, en bieden veel positieve 
neveneffecten.” 
Mark Howden, vicevoorzitter van het VN-klimaatpanel IPCC 

Philippe Huybrechts, geograaf en glacioloog van de VUB, geeft wat duiding bij het 
rapport van IPCC. Het nieuwe rapport is een bundeling van de stand van de wetenschap 
over de staat van de oceanen en het ijs. Het beschrijft het minimum waarover 
wetenschappers het eens zijn. 

Groenland 
Groenland bevindt zich op een zucht van een onomkeerbaar smeltproces van de 
Groenlandse ijskap. Het ijs dat smelt, vloeit in zee en bevriest niet meer. Oceanen 
warmen op en vormen samen met bomen, moerassen en veengebieden natuurlijke 
koolstofopslagplaatsen. Maar warm water zet uit. Het volume wordt groter en doet het 
waterpeil stijgen waardoor hele kustgebieden (met veel bevolking) in de problemen 
geraken. Het enige wat we nog kunnen bereiken is het tempo van de opwarming 
vertragen, zodat mensen de tijd hebben om van de kustgebieden naar hoger gebied te 
verhuizen. 
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De atols in de Stille Zuidzee 
Deze eilanden krijgen jaarlijks een storm te verduren die normaal slechts om de honderd 
jaar voorkomt. Deze atols zijn in hun voortbestaan bedreigd en kijken aan tegen 
ontruiming. Het ijs van de Noordelijke IJszee verdwijnt in de zomer, waarbij de gletsjers 
verschrompelen. De gletsjers verschrompelen in Scandinavië, de Alpen, de Kaukasus en 
in grote delen van de Andes.  

Permafrost 
De oppervlakkige ondergrond die nooit ontdooit   (permafrost  )  smelt nu wel grotendeels. 
Met het smeltende ijs zullen levenssoorten en manieren van leven wegkwijnen. Het is een 
tragedie voor het leven in het poolgebied. Huizen dreigen weg te zinken en wegen te 
verbrokkelen, en de combinatie van dooi met zeespiegelstijging verhoogt de kusterosie. Ze 
verliezen simpelweg een deel van hun land. Nu al zakken er meer mensen door het ijs in 
Alaska. Walrussen storten dan weer van kliffen omdat de sneeuw waarlangs ze vroeger 
omlaag gleden, slechts steengruis is. 

Antarctica ontwaakt 
Zou het kunnen dat we evolueren naar een wereld zonder ijs? De slapende reus 
Antarctica ontwaakt. Aan de westkant van Antarctica rust de ijskap op de zeebodem. Als 
het oceaanwater opwarmt – wat het doet –, knaagt het aan het ijs en aan de stabiliteit 
van de ijskap. Het is niet duidelijk of dit het begin is van de desintegratie van Antarctica. 
Hopelijk niet. 

Heter en zuurder 
De oceanen staan onder gigantische druk. De verzuring is met een kwart toegenomen. De 
oceanen warmen op aan sneltempo. Mangroves, kelp en zeewier zijn natuurlijk buffers 
om CO2 te absorberen. Ze dreigen echter te begeven onder de snelheid waar ze de extra 
uitstoot moeten compenseren.  

Besluit 
Professor Huybrechts vat het als volgt samen:  
“We hebben zaken in gang gezet die niet meer terug te schroeven zijn. Het is meer dan 
drie miljoen jaar geleden dat er nog zo veel koolstof in de atmosfeer zat. De moderne 
mens bestond nog niet. Laat staan de beschaving die we hebben uitgebouwd.” 
‘Maar,’ benadrukt Huybrechts, ‘we hebben wel degelijk nog een keuze. De uitstoot moet zo 
snel mogelijk naar nul. Het is de enige manier om de opwarming te stabiliseren. Dat is de 
voorwaarde om te redden wat er te redden valt.’
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