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U -T U R N
N A A R E E N N I E U W S O C I A A L C O N T R AC T

Uitzonderlijke tijden doen ons stilstaan bij de koers die we varen. Het jaar 2020
was zo’n tijd. De plotselinge crisis fungeerde als pauzeknop voor onze economie, ons sociale leven, onze fysieke bewegingsruimte. Toch daagt de stilstand
ook uit tot reflectie. Moeten we het roer niet radicaal omgooien? Moeten we
terugkeren op onze passen om na te gaan waar we uit de bocht zijn gegaan?
Welke afslag hebben we gemist? Waar willen we eigenlijk heen, wat is onze
bestemming? En wat is de beste route daarheen? Kortom: is het geen tijd voor
een U-bocht?
Al sinds 2003 is UCSIA een reflectieforum over sociale rechtvaardigheid,
een labo voor ideeën. We proberen vernieuwende denkers samen te brengen
en een platform te geven. We willen vooral die stemmen en denkwijzen voor
het voetlicht brengen die meer aandacht verdienen dan ze doorgaans krijgen
of kunnen opeisen. Stemmen uit allerlei maatschappelijke velden en academische disciplines. Want de virologie biedt niet het enige relevante perspectief
op een gezondheidscrisis. Wat met de cultuursector en de financiële industrie?
Volstaat de geïnstitutionaliseerde ‘koude’ solidariteit, of is er bijkomende
‘warme’ solidariteit nodig? Welke lessen kunnen we uit deze crisis leren voor de
volgende crisis, namelijk de ecologische? Welke rol moet de sociale economie
spelen in #beternacorona? Kunnen filosofische stromingen, zoals het personalisme, ons inspireren om een nieuwe koers in te zetten?
Deze holistische blik leidde tot de drie delen in dit boek. Het eerste deel heet
‘Op zoek naar de zin van alles’. Als alles om ons heen tot stilstand komt, begint
men na te denken over wat nu écht van belang is. We vragen ons af hoe we ons
leven willen vormgeven, wat vrijheid is en wat we daar eigenlijk mee willen
doen. De auteurs in dit hoofdstuk stellen vragen naar de zin van – nu ja, van alles: de zin van vrijheid, van economische systemen, van het antropocentrisme,
van de financiële sector.
Het tweede deel is gewijd aan ‘koude en warme solidariteit’. De crisis is
een wereldwijd fenomeen, maar niet iedereen wordt in dezelfde mate getroffen door de gevolgen van het virus. Diverse vormen van ongelijkheid steken
de kop op. Sociaaleconomische ongelijkheid kennen we allemaal, maar ook
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gezondheidsongelijkheid, digitale ongelijkheid, klimaatongelijkheid en ongelijkheid tussen ‘essentiële’ en ‘niet-essentiële’ sectoren steken de kop op, om
er een paar te noemen. Er is een grote behoefte aan zowel ‘warme’ als ‘koude’
solidariteit, maar zelfs de noodhulp is in nood. Innovatieve ideeën, zoals een
uitgebreide sociale economie en een basisinkomen voor kunstenaars, bieden
mogelijk soelaas. In hoeverre moeten we utopisch denken?
Het derde en laatste deel werpt een blik in de toekomst: hoe organiseren
we een rechtvaardige klimaattransitie? Is de coronacrisis een opportuniteit
of gooit ze roet in het eten? Het vraagstuk van sociale verandering is enorm
complex, maar de crisis biedt in ieder geval een schat aan nieuwe informatie.
Diverse perspectieven bieden meer inzicht in de problematiek. We richten onze
blik op koolstofbelasting, mobiliteit, en zelfs naar Azië.
Deze onderwerpen komen niet zomaar uit de lucht gevallen. In 2020 zijn
er vele opinieartikelen verschenen over de crisis. Deze vele betogen typeerden
de maatschappelijke denkbewegingen en schreven zo geschiedenis. Elk deel
van dit boek wordt ingeleid door een analyse van relevante opinieartikelen uit
De Standaard, De Morgen en De Tijd, verschenen tussen maart en oktober, gezocht
en gevonden door het intypen van kernwoorden op Gopress Academic. Deze
opinies vormden de aanleiding van het U-turnprogramma van UCSIA én van
dit cahier.
Sociale onrechtvaardigheid is niet acceptabel. Het moet anders kunnen,
beter. De U-turn is fundamenteel een zoektocht naar een nieuw sociaal contract, een nieuwe manier om samen te leven. Met dit boek nodigen we u uit om
samen met ons na te denken over deze bestemming.
Nynke van Uffelen
Namens UCSIA
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O P ZO E K N A A R D E Z I N VA N A L L E S
INLEIDING

In de lawine aan artikelen en publicaties volgend op de uitbraak van de corona
crisis, overheerste al gauw één slogan: we keren niet meer terug naar business
as usual. De wereld na de coronacrisis zal er anders uitzien. Toch is er tot op
vandaag weinig dat we met zekerheid kunnen zeggen. Velen zien in de crisis
kansen om naar hun eigen sector te kijken en te analyseren waarom het nu
anders kan en moet. ‘Een andere wereld na corona’ neigt dan soms naar ‘een
wereld zoals ik die allang had gewild’. Onbewust zoeken mensen in zo’n crisis
naar bevestiging van hun eigen wereldbeeld. Met het risico dat er uiteindelijk
niets verandert, en iedereen bij zijn eigen positie blijft.
Fundamentele verandering vergt reflectie op fundamenteel niveau, en dat is
wat we met dit eerste deel willen bieden. De coronacrisis toont ons onze kwetsbaarheid en zet ons er dus toe aan fundamentele vragen te stellen. Naar de zin
van ons werk, en naar de zin van de activiteiten waar we voorheen spontaan en
ietwat onbekommerd mee doorgingen. Naar de zin van ons menselijk samenleven, en ons mens-zijn tout court. Een crisis als deze is een kans om dieper in te
gaan op fundamentele vragen over mens- en wereldbeeld.
In het eerste deel van deze publicatie over de U-turn gaan we daarom op zoek
naar de zin van de bocht. Het woord ‘zin’ kan in deze context zowel ‘betekenis’
als ‘richting’ aanduiden, en vaak beide tegelijk. Wat betekent deze coronacrisis
voor mens en samenleving? En welke nieuwe oriëntaties spruiten voort uit deze
betekenisanalyse? In dit deel staan drie filosofen stil bij deze vragen.
Guido Vanheeswijck vraagt zich af hoe een identiteitspolitiek zich na
corona kan en moet ontwikkelen. Linkse en rechtse identiteitsdenkers laten
zich vangen door een onbevraagd, gemeenschappelijk en kritiekloos gedeeld
uitgangspunt, zo stelt hij. De hedendaagse mens wordt – in een westers
mensbeeld – primair als een individu beschouwd. Dat individu moet zijn
menselijke waardigheid dan ontplooien en invullen vanuit een formeel zelf
beschikkingsrecht. Deze formele autonomie levert negatieve vrijheid op: we
zijn vrij van externe belemmeringen, zoals een al te bevoogdende kerk of
overheid. Maar formele autonomie leert ons niet hoe we die vrijheid dan een
zinvolle, ‘positieve’ invulling kunnen geven.
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Partijen zowel ter rechter- als ter linkerzijde proberen deze leegte, dit gebrek
aan inhoudelijk gekwalificeerde vrijheid, op te vullen. Rechts doet dat volgens
het klassieke nationalistische recept van taal, volk en gedeelde cultuur. Links
wijst met goede bedoelingen op de achterblijvers, maar doet dat ook vaak op
basis van hun categoriale identiteit: LGTBQ+, raciale groepen, vrouwen. In
beide discoursen ontbreekt een breder, overkoepelend niveau. Dat is volgens
Vanheeswijck het morele niveau, waarop de mens in de eerste plaats als mens
wordt benaderd, die ‘sterke evaluaties’ dient te maken die erg complex zijn:
niet reduceerbaar tot individuele vrijheid, maar ook niet reduceerbaar tot
categoriale identiteiten zoals ‘race, moment et milieu’. De voorvechters van een
identiteitspolitiek zullen dit morele niveau in ogenschouw moeten nemen,
willen zij na de coronacrisis niet langer polariseren, maar een hele samen
leving verenigen en mobiliseren voor dringende problemen zoals toenemende
ongelijkheid en de klimaatcrisis.
Dat morele niveau is ook nadrukkelijk aanwezig in de bijdragen van Dries
Deweer en Luk Bouckaert. Beide auteurs gaven een lezing voor het symposium
‘De mens centraal’, een webinar van UCSIA, de Trends Leerstoel Economie van
de Hoop en de Leerstoel Europese Waarden (Universiteit Antwerpen). Tijdens
deze lezing kwamen verleden en toekomst van het personalisme aan bod, met
een specifieke focus op de implementatie ervan in het bedrijfsleven. Een nieuwe kijk op het personalisme biedt kansen om een hoopvolle mensvisie voor de
toekomst te ontwikkelen.
Dries Deweer legt uit hoe het personalisme in de jaren dertig van de twintigste eeuw ontstond als derde weg tussen kapitalisme en de collectivistische
ideologieën van fascisme en communisme. Tussen het mensbeeld dat de mens
herleidt tot een egocentrisch individu (kapitalisme) of tot zijn toebehoren tot
een bepaalde groep (fascisme, communisme) is nood aan een mensbeeld dat
individuele vrijheid verzoent met collectieve identiteit: het personalisme. Dit
stelt de mens als persoon centraal, met kenmerken als uniciteit, verbondenheid
en spiritualiteit. Ook vandaag biedt dit personalisme een relevant antwoord op
de problemen van doorgeslagen materialisme, individualisme en structurele
uitsluiting. Wat dat laatste betreft, roept Deweer consequent op om steeds over
de schouder te kijken of iedereen wel mee is.
Luk Bouckaert vindt ‘de mens centraal’ dan weer niet geschikt als slogan
voor het personalisme van de toekomst. Hij wijst op een noodzakelijke transitie voor het personalistische gedachtegoed: van personalisme naar eco-personalisme, van ‘ego’ naar ‘eco’. In het eco-personalisme vertrekt men van een
gedecentraliseerd mensbeeld. ‘Deep ecology’ biedt een aanknopingspunt, met
zijn intrinsieke waardering van de natuur, waardoor de menselijke moraal
automatisch van zijn antropocentrische neigingen wordt ontdaan. Maar hier
schuilt dan weer het gevaar van een al te romantische benadering van de
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natuur, die ‘geeft’ en ‘neemt’, en die vanuit menselijk oogpunt zowel tot het
beste als tot het meest rampzalige in staat is, en dus eigenlijk zelf moreel onverschillig is. Elk ecologisch project blijft in die zin vasthangen aan menselijke
morele evaluaties. De mens moet er dus zelf bewust voor kiezen om zichzelf
niet langer als centrum van de kosmos te beschouwen – de kosmos doet dat
niet in onze plaats.
Opvallend is Bouckaerts pleidooi voor een spirituele bekering. Het eco-personalisme kan als moreel-economische U-turn maar slagen indien de morele
‘sterke evaluaties’ (waar Guido Vanheeswijck al over sprak) worden gedragen
door spirituele ontwikkeling, waarbij de mens oog en oor leert hebben voor
zijn eigen genese als persoon, in relatie tot anderen en de natuur, kortom: in
relationele autonomie.

¶ Een mens wordt een persoon in relatie
met anderen en met de natuur.
Net als in de twee andere delen weven we tussen de meer algemeen beschouwende teksten ook enkele meer toegepaste teksten. In dit deel zijn dat teksten
van auteurs die in hun sector kijken naar ‘de zin van alles’: wat een mogelijke
U-turn na de coronacrisis zou kunnen betekenen, en welke richting hun sector
kan uitgaan.
David Pitt-Watson stelt zich fundamentele vragen bij zin en betekenis van de
financiële wereld. Van een goed financieel systeem verwachten wij dat het ons
geld veilig bewaart, ons helpt met onze financiële transacties, en een manier
zoekt om risico’s te delen. Last but not least verwachten we ook dat dit systeem
geld kan doen verschuiven van plaats A waar het niet dringend nodig is, naar
plaats B waar dat wel het geval is.
Worden deze doelen vandaag door de financiële wereld adequaat verwezenlijkt? Het antwoord van Pitt-Watson is een ondubbelzinnig ‘neen’. Ten eerste
zijn de kosten voor het financiële systeem te hoog opgelopen: van 2% van het
Bruto Binnenlands Product naar 8%. Dat is veel te veel voor de intermediaire rol
die dit systeem te spelen heeft. Ten tweede misbruiken financiële adviseurs de
‘asymmetrie van informatie’ die ontstaat tussen onwetende spaarders en henzelf.
Beleggingsadviseurs doen mee aan een onderling goksysteem tussen de banken,
in plaats van de belangen van de groep mensen (bijvoorbeeld de aandeelhouders)
te verdedigen die hun centen aan hen toevertrouwen. Beeld je eens in dat die financiële adviseurs bedrijven zouden dwingen om enkel directeurs en bestuursleden
aan te duiden die de Sustainable Development Goals willen behalen – hoe anders zou
de wereld van morgen er dan uit kunnen zien?
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IDENTITEITSPOLITIEK
NA·CORONA
EEN·U-TURN·RICHTING·MORELE·IDENTITEIT?

¶ Opdeling in categoriale identiteiten roept doorgaans

polarisatie op in plaats van wederzijds begrip. De vraag
is of en hoe we na de coronacrisis die evolutie een halt
kunnen toeroepen. Om die vraag te beantwoorden,
neemt de auteur drie stappen. Eerst gaat hij in op een
voorbeeld van rechtse identiteitspolitiek, vervolgens
op een voorbeeld van linkse identiteitspolitiek.
Omdat beide vormen van identiteitspolitiek vertrekken
van een inhoudelijk leeg concept van individuele
identiteit, bouwen ze een collectieve identiteit
uit door zich af te zetten tegen een externe vijand.
In reactie op een dergelijk concept van collectieve
identiteit zoekt de auteur een inhoudelijk alternatief,
dat hij omschrijft als ‘morele identiteit’.
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IDENTITEITSPOLITIEK NA CORONA
E E N U -T U R N R I C H T I N G M O R E L E I D E N T I T E I T ?

‘Uitzonderlijke tijden doen ons stilstaan bij de koers die we varen. Dienen we het
roer niet radicaal om te gooien?’, zo lees ik op de website van UCSIA. Het lijkt
vandaag wel de hamvraag. Maken we na corona een betere wereld of keert alles
terug naar het oude? Vormt corona een historische breuklijn? Of hanteren we
bij gebrek aan ijkpunten om de paar jaar het epitheton ‘historisch’? Geen enkel
ander woord lijkt meer onderhevig aan inflatie te zijn dan de term ‘historisch’.
Vooral na het jaar 2000 zouden we al talloze ‘historische’ gebeurtenissen hebben meegemaakt. Dat krijg je nu eenmaal, als een cultuur lijdt aan historische
bijziendheid en de waan van de dag sterk overschat.
Maar of we nu overdrijven of niet, de vraag blijft als een huis overeind: mogen
we hopen op een betere wereld? Of, in de terminologie van de UCSIA-website:
‘Hoe kunnen we samen bouwen aan een solidaire en rechtvaardige samen
leving, een ethisch verantwoorde economie, religieus en cultureel pluralisme
en maatschappelijk georiënteerd onderwijs?’ In deze bijdrage wil ik één opvallend aspect belichten dat de huidige samenleving kleurt en polariseert, met
name de zoektocht naar een individuele en gemeenschappelijke identiteit en, als
gevolg daarvan, de dominante positie van identiteitspolitiek in hedendaagse
debatten. Dat was althans het geval voordat het coronavirus zijn intrede deed.
Identiteitspolitiek zal na corona niet verdwijnen, integendeel, maar hoe kunnen we die beter voeren?
Op 1 oktober 2020, midden in de tweede coronagolf, kreeg België, na nagenoeg vijfhonderd dagen gebakkelei, een nieuwe federale regering. De samenstelling ervan zorgde al direct voor commotie. Rechts beklaagde zich erover
dat er minder Vlamingen dan Walen waren vertegenwoordigd. Links vond het
dan weer ontoelaatbaar dat het kernkabinet vijf mannen en maar twee vrouwen telde. Vanuit beide perspectieven werd identiteit kwantitatief ingevuld. De
verontwaardiging over de ongelijke verdeling was in beide kampen even groot;
het wederzijdse onbegrip over de inhoud van die verontwaardiging evenzeer.
Op cijfers en quota gebaseerde identiteitspolitiek werkt klaarblijkelijk als een
polariserende katalysator.
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□ IDENTITEITSPOLITIEK NA CORONA

Wat is er aan de hand? Je kan moeilijk om de vaststelling heen dat die voorliefde
voor een louter kwantitatieve en procedurele invulling van identiteit doorgaans samenhangt met een schrijnend onvermogen om identiteit inhoudelijk
in te vullen. Opvallend hierbij is dat zowel ter rechter- als ter linkerzijde de
verdedigers van identiteitspolitiek gevangen zitten in datzelfde procedurele
paradigma. In hun zoektocht naar een betere wereld creëren zij ‘identitaire’
bewegingen en slaan zij elkaar met cijfers om de oren, die moeten bewijzen dat
hun ‘groep’ als ‘groep’ onderdrukt wordt.

Van de Italiaans-Joodse schrijver Primo Levi stamt de volgende uitspraak:

Ik kan niet begrijpen, niet verdragen dat men een mens
beoordeelt niet naar wat hij is, maar naar de groep
waar hij toevallig toe behoort.
Ik geef graag wat meer achtergrond bij dit citaat. Levi schreef deze zin in een
brief aan zijn Duitse vertaler, die de zin vervolgens in het voorwoord van de
vertaling van zijn boek, Is dit een mens? opnam. Daarin hekelt hij de discriminatie
van mensen door andere mensen, niet louter die van Joden door Duitsers. Want
zo eenzijdig – langs lijnen van nationaliteiten – voltrekt discriminatie zich nooit.
De zin die aan dit citaat voorafgaat, luidt: ‘Ik heb het Duitse volk nooit gehaat.’
Primo Levi, die door Nazi’s werd vernederd in het concentratiekamp van
Auschwitz-Birkenau, maakte nooit de fout individuele Duitsers te herleiden
tot hun Duits-zijn. Een aantal Duitsers heulde met de Nazi’s, een groot deel
hield zich gedeisd, een aantal Duitsers pleegde verzet. Zoals je dat in ongeveer
alle conflicten vindt. Beoordeel je een mens niet naar wat hij is, maar naar
de groep waartoe hij toevallig behoort, dan gaan de poorten van de hel open.
Identiteitspolitiek is een gevaarlijk spel. Dat was tachtig jaar geleden zo, en dat
geldt evenzeer vandaag.
Toch laten linkse en rechtse identiteitsdenkers zich ook vandaag weer
verleiden door een hang naar categoriale identiteiten – of het nu gaat om
nationaliteit, etnische afkomst, ras, gender of levensbeschouwing. ‘Zwarten’
worden gepositioneerd tegenover ‘witten’; ‘mannen’ tegenover ‘vrouwen’,
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conservatieven tegenover progressieven, heteroseksuelen tegenover homoseksuelen, Vlamingen tegenover Walen enzovoort. Die opdeling in categoriale
identiteiten sluit niet alleen genuanceerd denken uit, maar roept ook polarisatie op in plaats van wederzijds begrip. De commotie rond de Amerikaanse
verkiezingen is daarvan een uitgelezen voorbeeld. De vraag is of en hoe we na
de coronacrisis die evolutie een halt kunnen toeroepen.

¶ De opdeling in categoriale identiteiten
sluit niet alleen genuanceerd denken uit,
maar roept ook polarisatie op
in plaats van wederzijds begrip.
In een poging die vraag te beantwoorden, neem ik drie stappen. Eerst ga ik in
op een voorbeeld van rechtse identiteitspolitiek, vervolgens op een voorbeeld
van linkse identiteitspolitiek. Omdat beide vormen van identiteitspolitiek
steunen op een inhoudelijk leeg concept van individuele identiteit, bouwen ze
een collectieve identiteit uit door zich af te zetten tegen een externe vijand. In
reactie op een dergelijk concept van collectieve identiteit ga ik op zoek naar een
inhoudelijk alternatief voor deze procedurele vormen van identiteitspolitiek,
dat ik omschrijf als een poging tot de uitbouw van een ‘morele identiteit’.
Rechtse identiteitspolitiek
In april 2019 verscheen het essay Over identiteit van Bart De Wever. Uitgangspunt
in dit essay is het aanvoelen van een sterke individuele en maatschappelijke
behoefte aan de uitbouw van een identiteit: ‘Wie zijn wij? Of beter gesteld: wie
willen wij zijn?’ (De Wever 2019: 12) Om die vraag te beantwoorden, vertrekt
De Wever van de tegenstelling tussen een individuele en een collectieve identiteit. De uitbouw van een individuele identiteit is volkomen vrij, zo poneert hij:

Een individuele identiteit behoort ieder individu persoonlijk toe.
Elk individu kan naar eigen inzichten zijn identiteit definiëren
op eender welk moment. Die herdefinitie zal niet zonder fricties
zijn, omdat de sociale omgeving er ook op zal reageren in
positieve of negatieve zin. [...] Vroeger lagen er nog wel bepaalde
individuele identiteitskenmerken vast – onveranderbaar geachte
kenmerken als geslacht, ras of leeftijd. Vandaag is zelfs dat aan
herdefiniëring onderhevig, dankzij de technologische innovaties
in de medische wetenschap. Het individu is in wezen volstrekt
vrij in de manier waarop hij of zij zijn identiteit wenst te uiten
en draagt daar ook de consequenties van. (De Wever 2019: 20)
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Voor de uitbouw van een collectieve identiteit ligt dat evenwel anders, aldus
De Wever. Niet alleen kun je je moeilijk onttrekken aan een collectieve identiteit – je wordt erin geboren, ze is ook ‘robuuster en weerbarstiger tegenover
trends en modeverschijnselen van voorbijgaande aard’. (De Wever 2019: 20–21)

Maakbare identiteit?
Met dit onderscheid vindt De Wever perfecte aansluiting bij een opvatting van individuele identiteit die de laatste decennia door velen voetstoots werd aanvaard.
In die optiek is onze individuele identiteit niets meer dan een veranderende en
dus vloeibare constructie, die telkens weer kan worden ge(de)construeerd en
geen vaste kern bezit. Vrijheid staat in dat perspectief gelijk met de vloeibaarheid
van een gebricoleerde ‘identiteit’ die naar hartenlust kan worden aangepast.
Men vergeet daarbij echter al vlug dat de tegenstelling tussen een individuele en een collectieve identiteit steevast in omgekeerde zin is begrepen.
Nagenoeg in elke cultuur en tot voor kort ook in de Europese beschaving
beschouwde men de individuele identiteit als een min of meer onwrikbaar en
natuurlijk gegeven (geslacht, ras, leeftijd) dat men gewoon te aanvaarden had,
terwijl een collectieve identiteit (de staat of gemeenschap waarvan men deel
uitmaakte) veeleer als een veranderlijk gegeven werd gezien. De geschiedenis
leert trouwens hoezeer collectieve identiteiten – zelfs in de korte tijdspanne
van een individueel leven – van gedaante kunnen veranderen. (Ik denk hier aan
het mooie essay van David Van Reybrouck, Zink, waarin hij het levensverhaal
van Emil, woonachtig in Moresnet vertelt, die zonder ooit te verhuizen maar
liefst vijf maal van nationaliteit moest veranderen.)
Dat laatste ontkent De Wever ook niet. De uitbouw van een collectieve
identiteit, zo geeft hij toe in hoofdstuk III En wie zijn we nu? (De Wever 2019:
43–56), is inderdaad afhankelijk van een veranderlijk en verraderlijk labyrint
van identity markers. Zo was ooit katholiek zijn een eigenschap van de goede
Vlaming en spreken Vlamingen vandaag een eigen variant van de Nederlandse
taal. Maar dat alles is vatbaar voor verandering: ‘Haast elke generatie vindt
zichzelf opnieuw uit. Is katholiek zijn een eigenschap van de goede Vlaming?
Honderd jaar geleden misschien overwegend wel, vandaag niet meer. Is Nederlands spreken een absolute voorwaarde om Vlaming te zijn? Vandaag zeer
zeker, maar honderd jaar geleden kon je perfect Vlaming én Franstalig zijn.’
(De Wever 2019: 48)
Ook al is het historische proces dat de Vlaamse identiteit heeft opgeleverd
volkomen contingent en geeft De Wever volmondig toe dat het allemaal heel
anders had kunnen lopen, duidelijk is dat Vlamingen vandaag één taal met
elkaar spreken, naar Vlaamse televisiezenders kijken, Vlaamse kranten lezen
en hun socialemediagebruik op een Vlaams netwerk richten: ‘De sterke
Vlaamse deelstaat en de Vlaamse audiovisuele media zorgden voor een sterke
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cultuur van banaal, Vlaams nationalisme: Vlaanderen wordt elke dag opnieuw
vormgegeven doordat het nu eenmaal zeer sterk de context is waarin we dag
dagelijks met elkaar omgaan.’ (De Wever 2019: 55)
Oppervlakkige, uitwendige identiteit
Nu is de laatste decennia het concept ‘Vlaamse identiteit’ inderdaad grondig
veranderd. Over heel veel zaken zou de Vlaming van weleer zijn of haar eigen
identiteit helemaal niet meer herkennen: kerkgang, huwelijk, trouw, seksualiteit, abortus, euthanasie, assertiviteit, bescheidenheid, kledij, religiositeit,
jobhopping, de lijst is eindeloos. Of die veranderingen al dan niet positief
zijn, daarover hoor je in dit essay verder niets. Er is alleen de vaststelling van
waarneembare sociologische veranderingen. Zonder morren heb je die te
aanvaarden. Wie durft te oordelen, is paternalistisch en welk scheldwoord kan
vandaag erger zijn? Maar als we anno 2020 zo anders zijn dan in 1960 en wellicht weer anders in 2080, wat betekent dan eigenlijk nog het woord ‘identiteit’?
Wordt identiteit dan zo vloeibaar dat er geen identiteit meer is? Is identiteit
dan slechts de weergave van modieuze ideeën op een bepaald ogenblik in een
bepaalde cultuur?
De fundering die De Wever legt voor de Vlaamse identiteit is flinterdun; ze
is bijvoorbeeld gebaseerd op de komst van VTM, die volgens hem het Vlaamse
identiteitsgevoel heeft geboetseerd: ‘Want zeker via dominante massamedia
formuleren wij onze identiteit op een zo vanzelfsprekende manier dat de
deelgenoten eraan zich van dit proces niet eens bewust zijn. Veel meer dan een
expliciet appel op een bewuste keuze voor identiteit, is deze banale identiteitscreatie evident grootschalig en effectief.’ (De Wever 2019: 22) Of stoelt hij de
Vlaamse identiteit op de VRT-reeks F.C. De Kampioenen, die haar kracht haalt ‘uit
zijn herkenbaarheid, mensen kunnen zich er gemakkelijk mee identificeren,
waardoor ze veel ‘betere’ en alleszins duurdere buitenlandse producties met
gemak in de kijkcijfers overtroeven’? (De Wever 2019: 22) Hierna volgt de zin:
‘Nochtans zijn het net de identiteitsproducten waar de sociale en culturele elite
graag smalend op neerkijkt.’ (De Wever 2019: 22)
Dat de sociale en culturele elite graag smalend neerkijkt op deze ‘producten
van ontspanning’ mag De Wever zeker kapittelen. Dat is niet mijn probleem
met het standpunt van De Wever. Het probleem met zijn benadering is dat deze
‘producten van ontspanning’ geen identiteitsproducten zijn, tenminste als de term
‘identiteit’ verwijst naar de diepste kern van het fenomeen dat je wil beschrijven,
of dat nu een mens is, een volk, een cultuur. Als je echter zweert bij een ‘banale
identiteitscreatie’ als criterium, is het niet verwonderlijk dat een omschrijving
van de Vlaamse identiteit flinterdun wordt, zonder inhoudelijk fundament.
Fluïde, zo heet dat vandaag.
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Externe vijand
Indien een collectieve identiteit een inhoudelijk fundament ontbeert, waar
haalt ze dan wel haar gemeenschappelijk doel? Ik keer terug naar het essay
van De Wever. In het tweede hoofdstuk Worden is streven (De Wever 2019:
29–40) schrijft hij ‘dat het opduiken van een externe vijand een zeer tastbare
en doorslaggevende rol kan spelen in identiteitsvormingsprocessen’ maar dat
uiteindelijk de zoektocht naar een gemeenschappelijk doel moet zegevieren.
Terecht betreurt hij de huidige afwezigheid van een inspirerend metaverhaal,
maar in zijn tekst is het vergeefs wachten op de invulling ervan.
De Wever spendeert veel meer woorden aan de strijd tegen de externe vijand.
De opbouw van een gemeenschappelijk ‘wij’ vindt allereerst zijn fundament in
de afwijzing van een vreemd ‘zij’. Zo kreeg het Amerikaanse identiteitsgevoel
in zijn ogen slechts echt voet aan de grond tijdens de oorlogen die de Verenigde
Staten voerden: ‘Conflicten waarbij een externe vijand opduikt doet de rangen
sluiten en duwt sociale verschillen naar de achtergrond. De interne cohesie van
de groep wordt op die manier versterkt.’ (De Wever 2019: 33)
Dit citaat typeert De Wevers aanpak. Het morele kompas waarop hij wil varen
wordt vooral gestuurd door zich af te zetten tegen anderen. Voor Vlamingen
zijn die anderen de Walen, voor het seculiere Westen de religieuze islamieten,
omdat ze de waarheden en waarden van de verlichting zouden afwijzen. Het
morele kompas van de verlichting fungeert hoofdzakelijk als uitsluitings
mechanisme. En daardoor valt hij terug op het weerwerk tegen een externe
vijand om de collectieve Vlaamse identiteit op te bouwen: ‘Het gaat evenveel
om wie we niet zijn als om wie we wel zijn.’ (De Wever 2019: 33) Zijn zoektocht
naar een metaverhaal loopt uit op een impasse, omdat de inhoud ervan leeg is.
Hoe is dat te verklaren?
De poging om tot een groepsidentiteit te komen, is van bij aanvang gehypothekeerd door een volkomen formeel begrip van traditie. Neem bijvoorbeeld
de christelijke traditie. Anders dan zijn linkse en progressieve medeburgers
blijft De Wever, door tegelijk het religieuze christendom af te wijzen en het cultuurchristendom te omarmen, hardnekkig beroep doen op de christelijke ‘traditie’. De Bijbel mag dan vol onzin staan, hij behoort tot onze traditie. Hetzelfde
met het huwelijk. We leven weliswaar in een wereld van seriële monogamie,
huwelijkstrouw wordt niet meer zo strikt nageleefd, weet De Wever, maar in het
Westen – zeker vanaf de middeleeuwen – is toevallig het monogame huwelijk
gepropageerd als een cultureel gebruik. Deze vaststelling van het huwelijk als
‘ons’ cultureel gebruik is alleen al voldoende om het monogame huwelijk te verdedigen. Geen woord valt over de mogelijke betekenis van huwelijkstrouw, neen,
alleen traditie om de traditie. Deze formele invulling van traditie – die doorgaans
haaks staat op de inhoudelijke invulling ervan – hanteert hij als hefboom om zijn
eigen collectieve identiteit uit te werken: ‘wij’ zijn niet zoals de ‘anderen’.
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Linkse identiteitspolitiek
Dit gebrek aan inhoudelijke invulling typeert eveneens de progressieve varianten van identiteitspolitiek. Terwijl De Wever zijn mens- en maatschappijvisie
stoelt op een diep gevoelde behoefte aan een collectieve identiteit (‘Vlaming
zijn’) om een gebrek aan individuele identiteit op te vullen, beweerde progressief
Vlaanderen lange tijd geen behoefte te hebben aan een collectieve identiteit en
werd het woord ‘identiteit’ vaak als een vies woord weggezet (vooral als het een
nationalistische inslag had).

Maakbare identiteit?
Het laatste decennium doet men echter eveneens aan progressieve zijde een
beroep op identiteitspolitiek, zij het niet in nationalistische, maar veeleer in
raciale termen of in die van gender(on)gelijkheid. Want ook vanuit progressieve
hoek wordt individuele identiteit gezien als een vloeibare constructie die we naar
hartenlust kunnen boetseren. Links en rechts delen dit uitgangspunt en ontmoeten
elkaar in de verbrokkeling van het individu. ‘Bien étonnés de se trouver ensemble.’
Tegen die gemeenschappelijke achtergrond voeren progressieven een
terechte strijd voor vrouwenrechten en rechten van zwarten. Net zoals dat
gold voor de sociologische situatie van Vlamingen tijdens de negentiende en
een deel van de twintigste eeuw, tonen sociologische cijfers vandaag immers
discriminatie van zwarten, Noord-Afrikanen, transseksuelen en – in een groot
aantal sectoren – van vrouwen op de arbeidsmarkt. En al even duidelijk blijkt
uit cijfers dat kansenongelijkheid tussen diverse groepen niet sporadisch, maar
systematisch voorkomt en dus structureel van aard is. En het is daarom goed
die vormen van kansenongelijkheid en uitbuiting in de media of elders aan te
kaarten, praktijktesten te bepleiten en te informeren over het onrecht tijdens
de Europese koloniale geschiedenis. Want al die vormen van discriminatie zijn
diep geworteld in de verschillende behandeling van groepsidentiteiten.
Die strijd van minderheidsgroepen voor gelijkberechtiging heeft ongetwijfeld belangrijke resultaten opgeleverd. Zou er ooit een verzorgingsstaat zijn
gekomen zonder socialistisch verzet? Ooit juridische gelijkheid tussen zwart
en blank, zonder de zwarte verzetsbeweging? Stemrecht voor vrouwen zonder
feministische kritiek en engagement? Het Nederlands als onderwijstaal zonder Vlaamse beweging? Het stellen van deze retorische vragen is ze meteen
beantwoorden.
Oppervlakkige, uitwendige identiteit?
Maar – en hier zitten we in het hart van het debat – vooronderstelt het terecht aan
de kaak stellen van dergelijke wantoestanden vanuit een authentieke verontwaardiging zonder meer het opdelen van mensen in groepsidentiteiten, die zich
van elkaar onderscheiden door uitwendige kenmerken (vrouw/man; zwart/wit;
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Vlaming/Waal; autochtoon/allochtoon)? Ik denk van niet. Een dergelijke opsplitsing neigt – ongewild – naar een vorm van waarheidsfundamentalisme, in
een variant zoals Ian Buruma die onlangs beschreef:

Wat zij nastreven, is niet zozeer feitelijke nauwkeurigheid,
maar ‘de waarheid’: dat de essentie van mannen ‘giftig’ is,
dat vrouwen per definitie het slachtoffer zijn van mannelijke
onderdrukking, en dat witte mensen, alleen al door hun
aangeboren privileges, bewust of onbewust zwarte mensen
onderdrukken. (Buruma 2020)
Het emancipatorisch potentieel in de strijd van individuen en groepen die
zich gediscrimineerd voelen, kan slechts omgezet worden in daadwerkelijk
resultaat indien het beantwoordt aan een inhoudelijk criterium, waardoor het
de uitwendige verschillen juist kan relativeren: met name het criterium dat
iedereen, ongeacht zijn of haar ras, gender of nationaliteit, erkenning verdient.
Wanneer dit criterium naar de achtergrond verschuift, krijg je doorgaans – de
geschiedenis wemelt van de voorbeelden – zinloze en vaak bloedige strijd die
de opgepookte tegenstelling tussen groepen juist in de hand werkt. Wanneer
emancipatorische bewegingen worden opgeslorpt door identiteitspolitiek,
leiden de daaruit voortkomende harde opsplitsingen op basis van groeps
identiteit – Amin Maalouf spreekt hier van ‘identités meurtrières’ (moorddadige
identiteiten) – als vanzelf tot het kwistig rondstrooien van epitheta als ‘geprivilegieerd’ of ‘historisch onderdrukt’.
Krijg je immers ongewild niet het tegendeel van wat je beoogt wanneer je,
uit respect voor de kwetsbare identiteit van een individu, dat individu in een
groepsidentiteit onderbrengt en vervolgens de tegenstelling tot iemand met
een andere groepsidentiteit in reliëf plaatst? Dreig je dan immers, door iemand
te herleiden tot zijn groepsidentiteit, niet te vergeten dat dé witte mens niet
bestaat, dé zwarte mens evenmin, dé hetero niet en dé homo niet, dat alleen
particuliere mensen bestaan, die weliswaar een specifieke identiteit hebben,
maar allemaal het mens-zijn delen?
Die vragen gelden voor alle identitair gestolde tegenstellingen. Want wie
zijn, door hun aangeboren privileges, de onderdrukkers? Alle Duitsers? Alle witte
mannen? Alle blanke Amerikanen? Alle heteroseksuelen? Alle Walen? Omwille van bepaalde periodes in hun verleden? Zijn alle Chinezen onderdrukkers,
omdat zij onder Mao’s culturele revolutie miljoenen mensen hebben vermoord
en vandaag Hongkong in een wurggreep houden? Alle Russen, omdat onder
Stalin miljoenen mensen werden vermoord in Goelag-archipels? Alle zwarten,
omdat Hutu’s en Tutsi’s elkaar hebben uitgemoord in Rwanda en Burundi?
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En wie zijn dan, per definitie, de onderdrukten? Is Jood-zijn synoniem voor de
aangeboren onderdrukte mens (historische pogroms, Nazi-Duitsland), of
treden Joden soms ook zelf op als onderdrukkers (tegenover Palestijnen)? En

¶ En wie zijn dan, per definitie, de onderdrukten?
geldt dat niet voor alle groepen en volkeren? Wie zijn dan de geprivilegieerde
individuen en wie degenen die gediscrimineerd worden? En wat heeft dat
onderscheid in hemelsnaam te maken met groepsidentiteiten, van welke signatuur dan ook? Is het niet veeleer zo dat de geschiedenis toont dat, wanneer
identiteitspolitiek op de spits wordt gedreven, oude vormen van onrecht vaker
voor nieuwe ingeruild worden dan dat alle denkbare vormen van onrecht voorgoed worden uitgeroeid?

Externe vijand
Ook ter linkerzijde blijft een inhoudelijke invulling van identiteit grotendeels
achterwege. Ook daar wordt ze doorgaans verpakt in termen van slachtofferschap door een externe vijand. De onderdrukking van dé vrouw is te wijten aan
dé man; de onderdrukking van dé zwarte aan dé witte. Als bewijs daarvoor
worden kwantitatieve gegevens ingeroepen. De loutere vaststelling dat bijvoorbeeld vrouwen proportioneel minder vertegenwoordigd zijn in bepaalde
functies is al voldoende om tot discriminatie te besluiten. Kansengelijkheid
tussen de diverse groepen wordt gemeten in termen van resultatengelijkheid.
Daarbij worden twee zaken uit het oog verloren. Ten eerste dit: dat kansengelijkheid kan leiden tot resultatenongelijkheid zou ook wel eens te maken
kunnen hebben met individuele voorkeuren en smaken – belangstelling voor
bepaalde beroepen, voorkeur voor vrijetijdsbesteding, visie op opvoeding van
kinderen. Indien proportionaliteit en professionele pariteit onvoorwaardelijke
imperatieven zijn, heeft dat tot gevolg dat

[...] gelijkheid altijd en alleen maar in het teken komt te staan
van een onontkoombare rivaliteit tussen seksen. Nu, als
discriminatie de enige oorzaak is van resultatenongelijkheid,
is zij dan ook de reden waarom meisjes beter presteren dan
jongens in het middelbaar onderwijs? En zo zijn er nog wel
vragen: waarom zijn mannen ‘oververtegenwoordigd’ in
gevangenissen? Is het feit dat vrouwen langer leven soms ook
een effect van discriminatie? Etcetera. (Tanghe 2004: 41)
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Ten tweede: de eis tot resultatengelijkheid blijft beperkt tot de identitaire groep.
Voor de individuele leden blijft het meritocratische principe dat ongelijkheid
creëert helemaal overeind: ‘Merkwaardig is dat veel feministen wel het eerste
eisen maar geen problemen hebben met ongelijkheid binnen de eigen sekse.
Ze combineren een eis van resultatengelijkheid tussen de groepen en bloc met
een meritocratische kijk op de relaties tussen vrouwen (en mannen) onderling.
Met de ene hand verwerpen ze de ongelijke implicaties van kansengelijkheid,
met de andere aanvaarden ze die.’ (Tanghe 2004: 42)
Hetzelfde zie je bij de verhouding tussen zwarten en witten. Objectief constateerbare feiten van historische onderdrukking van zwarten door blanken
worden meteen vertaald in ‘essentialistische’ termen, dus in categoriale
groepsidentiteiten: dé witte onderdrukt altijd en per definitie dé zwarte. Dit
essentialisme weegt vervolgens als een eeuwig noodlot dat fungeert als verklaringsmodel voor alle aspecten van het bestaan van zwarte mensen. Zwarte
mensen zijn in die optiek onherroepelijk door de sociale omstandigheden gediscrimineerd en daaraan valt nu eenmaal niet te ontkomen. En witte mensen
zijn per definitie daarvan de schuldigen. Ongetwijfeld ontspruit dit essentialisme aan de beste progressieve bedoelingen, maar loert ook hier niet het gevaar
van omgekeerd racisme, het zogenaamde racisme van het antiracisme? Want
als je de achteruitstelling van zwarten in identitaire termen giet,

[...] wat is dan het verschil tussen een verklaring die het bestaan
van zwarten van a tot z tot een fataal resultaat van sociale
omstandigheden herleidt en de diagnose van de racist die in al
wat hij doet een eenduidig effect van zijn genen of huidskleur ziet?
(Tanghe 2004: 187)

Om niet in de val van een identitair, racistisch antiracisme te trappen, laat
ik graag een niet-witte vrouw aan het woord, met een niet-geprivilegieerde
achtergrond. In haar column voor De Lage Landen schrijft Hind Fraihi, onderzoeksjournaliste en auteur met Marokkaanse roots, dat George Floyd de Rosa
Parks van deze generatie kan worden.

Maar dan is het dringend nodig dat het nieuwe blacktivisme het
pad naar een identitaire beweging verlaat. Want een deel van de
Black Lives Matter-beweging is zich stilaan aan het ontpoppen
tot een bijzonder besloten clubje, waarbij op basis van huidskleur
wordt bepaald wie mee strijd mag voeren tegen de haast
allegorische Witte Man en zijn white privilege. Een opbod van
wie er het grootste slachtoffer is van de geschiedenis, waarbij
kolonisatie en slavernij worden gebruikt als graadmeter.
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Wie tot slaaf gemaakte voorouders kan opdiepen, heeft meer recht
van spreken. Alleenrecht van spreken soms. De strijd wordt aldus
verengd tot Alt Black versus Far Right. Waarbij er geen plaats is
voor nuances of andere kleurschakeringen. (Fraihi 2020)
Het leed dat kolonisatie en slavernij hebben veroorzaakt, zo besluit Hind
Fraihi, – en haar familie heeft die kolonisatie aan den lijve ondervonden – is
‘niet iets als een pasta van schuld die je gelijkmatig kan uitsmeren over de
hele blanke gemeenschap’. Hoe komt het toch dat ik mij als ‘witte man’, die
de geschiedenis van de kolonisering kent maar nooit heeft beleefd, helemaal
herken in de analyse van deze Marokkaanse vrouw, die de geschiedenis van de
kolonisering niet alleen kent maar ook daadwerkelijk heeft ervaren?
De uitbouw van een ‘morele identiteit’
In hun analyses van onze tijd omarmen politiek links en rechts dus allebei de
‘liberale’ mantra van een volkomen maakbaar mensbeeld dat iedereen toelaat
een eigen identiteit te creëren. Vervolgens stellen ze de uitwassen daarvan vast:
als iedereen maar doet, verstoort dat het sociale weefsel en daarom gaan ze
op zoek naar een groepsidentiteit. Ze vergeten daarbij echter dat de verstoring
van het sociale weefsel juist schatplichtig is aan het geloof dat een individuele
identiteit volledig kneedbaar is.
Hoe kun je je dan wel wapenen tegen het gevaar om in naam van hooggestemde
morele idealen polarisatie en wederzijds onbegrip aan te wakkeren? Mochten
we op die vraag een antwoord vinden, dan maken we inderdaad een U-turn.
Ik doe een poging. Alleen indien een groepsidentiteit haar wortels vindt in
de ‘morele identiteit’ van haar leden, kan ze ontsnappen aan de middelpunt
vliedende kracht van polarisatie. Die morele identiteit is onlosmakelijk verweven met de mogelijkheid tot het maken van ‘sterke evaluaties’, een term die ik
ontleen aan de Canadese filosoof Charles Taylor.

Sterke evaluaties
Mensen bouwen hun identiteit uit door de keuzes die zij in het leven maken. Nu
kan je keuzes maken op basis van zwakke evaluaties: je verkiest bijvoorbeeld
mokkacrème boven vanillecrème of je ziet liever meisjes met blond dan met
zwart haar. Dergelijke keuzes hebben geen morele impact, omdat die zwakke
evaluaties louter afhankelijk zijn van je subjectieve voorkeuren en verlangens.
Wanneer je echter keuzes maakt op basis van sterke evaluaties, is er wel een
grondige morele impact in het geding. Waarin onderscheiden sterke evaluaties
zich van zwakke?
Sterke evaluaties zijn niet louter ingegeven door subjectieve verlangens; ze
kunnen die zelfs tegenspreken. Waarvoor kies ik? Voor mijn carrière of voor
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de zorg voor mijn gehandicapte kind? Op basis waarvan maak ik die morele
afweging? Hier spelen waarden een rol die verweven zijn met ‘onderscheidingen tussen goed en kwaad, beter of slechter, hoger of lager, moediger of laffer’.
Dergelijke onderscheidingen verwerven hun geldigheid niet ‘door onze eigen
verlangens, neigingen of keuzes’. Integendeel, sterke evaluaties leveren het
fundament op basis waarvan onze verlangens, neigingen en keuzes kunnen
worden beoordeeld. (Taylor 1989: 4) De uitbouw van een eigen identiteit kan
maar slagen als je je aangesproken voelt door de diepste bronnen van waaruit
je kracht put.
Een ‘morele’ identiteit staat in schril contrast met een ‘uitwendige’ identiteit. Terwijl een morele identiteit gebaseerd is op sterke evaluaties, die je
eigen persoonlijkheid vormgeven op zoek naar antwoorden op wat ‘het goede’
inhoudt, stoelt een uitwendige identiteit op zwakke evaluaties, die moreel neutraal zijn. Tegen de achtergrond van de verdwijning van een morele identiteit
wordt de hedendaagse mens allereerst als een individu beschouwd, dat zijn
identiteit moet invullen vanuit een formeel zelfbeschikkingsrecht. Dit formeel
zelfbeschikkingsrecht levert weliswaar negatieve vrijheid op (vrij zijn van
externe belemmeringen), maar zegt niets over hoe we die vrijheid dan zinvol
kunnen invullen (vrij zijn voor, of positieve vrijheid). Op die manier maakt een
formele autonomie de weg vrij voor de verleiding van een collectieve identiteit
als vluchtweg om een lege morele ruimte op te vullen.

Van autonomie naar authenticiteit
Nu is het zelfbeschikkingsrecht een belangrijke moderne verworvenheid
waaraan niet te tornen valt. Het is een basisvoorwaarde voor een eerlijke
confrontatie over gelijk welk onderwerp. Maar uit dat zelfbeschikkingsrecht
volgt geen enkel inhoudelijk principe. Het is slechts de voorwaarde tot het
vormen van ideeën en gedragingen. Anders geformuleerd: op grond van het
zelfbeschikkingsrecht kun je zowel ware als onware ideeën hebben, zowel
ethische als onethische daden stellen. Het zelfbeschikkingsrecht is slechts het
vertrekpunt van ethische, levensbeschouwelijke en politieke reflectie en handelingen, niet het eindpunt.
Het zelfbeschikkingsrecht heeft als formeel principe behoefte aan een
bezinning over de inhoudelijke invulling ervan, althans op voorwaarde dat
je ethische, existentiële en maatschappelijke beslissingen en evaluaties niet
reduceert tot het niveau van subjectieve wensen en verlangens. Een echte
discussie over de grote ‘levensvragen’ vraagt tijd, is verweven met onze diepste
overtuigingen over wat al dan niet waardevol of zinvol is, snakt naar subtiele
woorden. Waarom verschuilen we ons achter de conversatiestopper van zelfbeschikking als er verschillende opvattingen in het geding zijn? Zijn we bang
voor discussie en controverse rond ideeën over wat een ‘goed leven’ kan zijn?
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Voor mij houdt een U-turn in dat men tegenover een eenzijdige invulling van
zelfbeschikking een moreel alternatief plaatst. Pas dan kan formele autonomie
worden omgezet in inhoudelijke authenticiteit. Laat mij dat moreel alternatief
ten slotte toepassen op de twee casussen die hier aan bod zijn gekomen, de
Vlaamse identiteit en de identiteit in termen van ras of gender.

Ethische invulling van de Vlaamse identiteit
Ik heb altijd interesse gehad voor de geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding.
Die begon in de negentiende eeuw als een ‘romantische’ beweging – ik kom
nog terug op dit woord – tegen allerlei vormen van onderdrukking en afhankelijkheid. Sociale vormen van onderdrukking (‘het arme Vlaanderen’), linguïstische vormen van onderdrukking (het Nederlands werd niet erkend als officiële
taal in het onderwijs), zelfs religieuze vormen van onderdrukking (tussen 1815
en 1830 vreesden de Vlamingen voor het opleggen van het protestantisme).
Aanvankelijk werd de Vlaamse Beweging gedreven door een emancipatorisch
verhaal over gerechtigheid en gelijkberechtiging. Hand in hand met de vraag
naar sociale ontvoogding en de erkenning van de moedertaal was er in de
Vlaamse Beweging ook behoefte aan culturele ‘verheffing’ en vraag naar een
grotere ethische gevoeligheid. Dat streven wordt vaak geplaatst onder de noemer ‘romantisch flamingantisme’.
Maar er was meer aan de hand. Ook in de geschiedenis van de Vlaamse
Beweging was telkens de verhouding tussen de individuele identiteit en de gemeenschappelijke identiteit in het geding. In de oorspronkelijke romantische
visie verbond men de individuele identiteit van de Vlaming met een maatschappelijk ideaal. Anders dan vandaag diende de uitbouw van een gemeenschappelijke identiteit niet ter compensatie van het gebrek aan individuele identiteit.
De vraag was immers hoe je elk individu kon ‘verheffen’ tot een beter mens.
De gemeenschappelijke identiteit (taal, religie, grondgebied, sociaal en economisch statuut) diende de uitbouw van een ethische groei van de individuele
burgers te bevorderen. Het sociaal, economisch en cultureel metaverhaal kon
zo herkenbaar worden in de ontwikkeling van elk individu. Dat was de droom
die gedroomd werd door rebellerende Vlamingen in de negentiende en begin
twintigste eeuw, vaak tegen de wil van het establishment, onder wie vele Vlamingen die men als ‘franskiljons’ betitelde.
Toen dit ideaal ondergesneeuwd raakte, werd het gaandeweg vervangen door
een fixatie op de verschillen tussen beide taalgroepen. Telkens wanneer die
ethische en sociale bewogenheid op de achtergrond raakte, toonde de Vlaamse
beweging haar donkere kant. Ik hoef deze geschiedenis hier niet opnieuw te
vertellen, zij is algemeen bekend. Activisme, collaboratie, het zijn de aberraties
die optreden wanneer de ethische gevoeligheid het moet afleggen tegen een
nationalisme dat op zichzelf terugplooit. Uiteindelijk mondde die fixatie op
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¶
De morele leegte wordt heel gemakkelijk gevuld
door bekrompen, intolerante stemmen
die oproepen tot het oppoken
van identitaire tegenstellingen.

de groepsidentiteit uit in het hedendaagse discours over ‘twee democratieën’,
waarbij er wordt uitgegaan van een totaal verschillende mentaliteit tussen dé
Waal en dé Vlaming.
Juist omdat het ideaal van gelijkberechtiging en ontvoogding en dus het
belang van gedeelde idealen in het vergeetboek raakte, perverteerde ook het
emancipatorisch potentieel van de Vlaamse beweging tot een arrogant identiteitsgevoel: wat we zelf doen, doen we beter. De realiteit leert dat dit een complete illusie is, ontsproten aan een onkritisch geloof in groepsidentiteit, dat
stilzwijgend steeds een vorm van ondoordringbare superioriteit veronderstelt.
Dit uitwendig identiteitsgevoel is niet meer dan een placebo om een morele
leegte toe te dekken.
De Amerikaanse politieke filosoof Michael Sandel heeft er bij herhaling op
gewezen dat die morele leegte vervolgens heel gemakkelijk wordt gevuld door
bekrompen, intolerante stemmen die oproepen tot het oppoken van identitaire
tegenstellingen. De opkomst ervan in populistische bewegingen – aan zowel
de linker- als de rechterzijde – kun je beschouwen als een poging om vraagstukken rond identiteit terug te brengen in het publieke domein. Zowel vanuit
progressieve als vanuit conservatieve hoek is de morele identiteit zo vloeibaar
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geworden, dat ze eigenlijk niet bestaat. Om die vloeibaarheid te maskeren,
creëren ze een inhoudelijk leeg concept van collectieve identiteit. Maar een
dergelijke collectieve identiteit maakt de samenleving niet beter; haar polariserende effect fungeert als een traagwerkend gif.

Martin Luther King en Nelson Mandela
Niemand weet dat beter dan figuren die vanuit hun morele identiteit gestreden
hebben voor rechtvaardigheid en gelijkberechtiging. De twee grote inspiratoren
van de ‘Black Lives Matter’-beweging, Martin Luther King en Nelson Mandela,
wilden bevrijding voor de zwarten, maar deden nooit aan identiteitspolitiek.
Integendeel, King droomde van een wereld waarin blanken en zwarten elkaar
konden verstaan: ‘I have a dream that one day little black boys and girls will be holding
hands with little white boys and girls.’ Al evenmin was het toeval dat Mandela in
zijn inauguratiespeech als eerste zwarte president van Zuid-Afrika het gedicht
‘Die kind’ voorlas van een blanke dichter, Ingrid Jonker, die het nota bene in het
Afrikaans geschreven had.
De grote vrijheidsstrijder voor de ontvoogding van de zwarten wist dat de
blanke vrouw Ingrid Jonker hetzelfde verdriet voelde bij het doodschieten van
een zwart kind als hij voelde ‘in de townships van zijn omsingelde hart’. Heel
bewust noemde hij haar een ‘Afrikaner’ én een ‘Afrikaan’, omdat hij als geen
ander wist hoezeer identiteitspolitiek op raciale gronden ontwrichtend kan
werken. En heel traag las hij haar vers voor, dat de pijn rond de dood van een
zwart kind tijdens de opstanden van Sharpeville evoceert. Het vers van een
blanke moeder voor een zwart kind:

Die kind is nie dood nie
die kind lig sy vuiste teen sy moeder
wat Afrika skreeu skreeu die geur
van vryheid en heide
in die lokasies van die omsingelde hart
Het woord ‘identiteit’ verwijst naar de diepste kern van wat een mens is, een
volk, een cultuur. Identiteit is verweven met iemands levensbeschouwing,
mens- en wereldbeeld, de ethische principes die iemand leiden bij belangrijke
beslissingen. Daarom spreken we van persoonlijke identiteit, maar eveneens van identiteit als aanduiding voor de grondhouding van een volk of de
uitgangspunten van een cultuur. Het is niet omdat je Vlaming bent, omdat je
zwart of wit bent, man of vrouw, hetero of homo, dat je gerespecteerd moet
worden. Integendeel, het is omdat je ieder mens in haar of zijn morele integriteit moet erkennen, dat elk mens recht heeft op respect als Vlaming, man of
vrouw, hetero of homo, zwart of wit.
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Negatief geformuleerd. Zonder een individuele morele identiteit is identiteitspolitiek een hoogst gevaarlijk spel. Want, zo schreef filosoof Frans de Wachter:

[...] het enige wat ons rest om te verdedigen, als er geen idealen
meer te verdedigen zijn, is de idee zelf van het wij, tegen de
dreigende anderen. (De Wachter 1993: 64)
Maar ik besluit liever in positieve bewoordingen. Hoe kun je formele zelf
beschikking overstijgen, zonder te vervallen in valse/polariserende i dentiteiten?
Groepsidentiteiten kunnen slechts een positieve rol spelen in politiek beleid
wanneer ze niet verabsoluteerd worden, maar ingebed zijn in een overkoepelend moreel kader waarbinnen de morele ontplooiing van elk individu, in
verbondenheid met de gemeenschap van alle mensen, centraal staat. Pas
dan kan de samenleving écht werk maken van een dringend probleem zoals
kansenongelijkheid en op een geloofwaardige manier individuele en structurele
discriminatie terugdringen. ▪

¶ Met dank aan Stijn Latré voor zijn kritische bemerkingen bij een eerdere versie.
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¶
Het is niet omdat je Vlaming bent,
omdat je zwart of wit bent,
man of vrouw, hetero of homo,
dat je gerespecteerd moet worden.
Integendeel, het is omdat je ieder mens
in haar of zijn morele integriteit moet erkennen,
dat elk mens recht heeft op respect
als Vlaming, man of vrouw, hetero of homo, zwart of wit.

U -T U R N 2 0 2 0 ∙ Naar een nieuw sociaal contract

33

OVER·JE·SCHOUDER
KIJKEN
VRAGEN·UIT·HET·PERSONALISME

¶ De filosofie van het personalisme wapent ons met
vragen om de crisis en de toekomst te lijf te gaan:
Welke mensen zijn we aan het vergeten?
Welke dimensies van het mens-zijn zien we
over het hoofd?
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OV E R J E S C H O U D E R K I J K E N
V R AG E N U I T H E T P E R S O N A L I S M E

In een crisis zoeken we koortsachtig naar antwoorden. In de filosofie zijn we
echter vooral gefocust op de zoektocht naar de juiste vragen. De filosofie van
het personalisme is in dat opzicht een kader dat ons te denken geeft.
In dit essay ga ik – op basis van een eerdere uiteenzetting (Deweer 2017) –
kort uitleggen wat dat personalisme in essentie betekent. Van daaruit zal ik
de vragen naar voren schuiven die dit denkkader vandaag zo pertinent maken.
Wat is personalisme?
Het personalisme kwam tot bloei rond de jaren dertig van de vorige eeuw.
Personalisten werden verenigd door de zoektocht naar de roeping van de mens
in de moderne samenleving. Ze verzetten zich tegen de gangbare individualistische of collectivistische ideologieën door de menselijke persoon centraal te
zetten. Maar wat betekent dat?
Waar het begrip ‘individu’ zelfgenoegzaamheid vooropstelt – iedereen die
op zichzelf staat en zijn eigen boontjes maar moet doppen – daar benadrukt
het persoonsconcept dat de mens niet alleen een uniek, maar ook een verbonden en spiritueel wezen is. Er zijn dus drie centrale kenmerken:
Ten eerste: omdat elke mens uniek is, mag die nooit ondergeschikt worden
aan de groep. Elke mens telt. Niemand mag worden opgeofferd, niemand mag
over het hoofd worden gezien.
Ten tweede: een mens wordt pas mens in relatie met anderen. We mogen dan
wel beschikken over eigen vermogens en talenten, we kunnen ons pas ontplooien
omdat we ingebed zijn in een familie, in verenigingen en in brede samen
levingsverbanden die voor ons zorgen en waarvoor wij op onze beurt zorg dragen.
Verbondenheid is dus enorm belangrijk. Die verbondenheid is er bovendien ook
met de voorgaande én de volgende generaties én ook met onze leefwereld, die
onze gemeenschappelijke thuis vormt. Vandaar dat het personalisme ook een
sterke ecologische dimensie in zich draagt, ook al zou die dimensie wat meer op
de voorgrond mogen komen dan in het verleden het geval is geweest.
Ten derde en ten slotte: een menselijk bestaan behelst meer dan alleen
een relatie tot jezelf en tot anderen. Volwaardig leven als mens heeft ook een
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spirituele dimensie. De kern van de zaak is dat de mens op zoek is naar meer
dan alleen maar de vervulling van materialistische verlangens. De zin van het
leven vinden we in het transcendente, in het engagement voor waarden en
idealen die ons als individu overstijgen.
Dat zijn de drie kenmerken die centraal staan in dat personalistische mensbeeld. Zonder er al te ver over uit te weiden, wil ik twee implicaties van dit
mensbeeld in de verf zetten.
Een eerste implicatie van het personalistische mensbeeld is een bepaalde
visie op vrijheid. Voor een personalist is vrijheid niet de negatieve vrijheid van
het liberalisme. Vrijheid is meer dan de absolute zelfbeschikking om te doen
wat je maar wil, zonder dat een ander jou belemmert, zolang je zelf ook een
ander geen schade toebrengt. Voor een personalist is vrijheid positieve vrijheid.
Dat is de vrijheid om je eigen roeping in het leven te ontdekken en te realiseren
door en voor de gemeenschap. Het gaat dan dus niet zozeer over zelfbeschikking,
maar over zelfontplooiing met en voor anderen. Dat hangt samen met de idee dat
vrijheid geen natuurlijk bezit is, maar iets is dat we te danken hebben aan de
gemeenschap en de leefwereld die ons die vrijheid garandeert. Het mag alvast
duidelijk zijn dat personalistische vrijheid daarom altijd ook een dimensie
van verschuldigd-zijn ten aanzien van die gemeenschap en die leefwereld
impliceert. Met andere woorden: een gegeven vrijheid is altijd gekoppeld aan
verantwoordelijkheid.
De tweede en laatste implicatie die ik in de verf wil zetten is de betekenis
van de gemeenschap die volgt uit al het voorgaande. Een gemeenschap is
voor een personalist geen vrije associatie gericht op wederzijds voordeel. De
samenleving is geen contractuele transactie. Een gemeenschap heeft een
ethische oorsprong. Het is een bepaalde historische vorm die de spontane
ethische band tussen mensen aanneemt, niet in de eerste plaats omwille van
eigenbelang, maar vanuit wederzijds respect en zorg voor elkaar. Vandaar dat
een gemeenschap gekoppeld is aan een bonum commune, zoals dat in het Latijn
heet: een gemeenschappelijk goed dat meer is dan de grootste gemene deler
van individuele voorkeuren.
Wat is dat gemeenschappelijk goede? Dat is het geheel van zowel materiële
als immateriële voorwaarden die elk lid van de gemeenschap in staat stellen
zich ten volle te ontplooien als mens. Denk aan tewerkstelling, sociale
zekerheid, gezondheidszorg en een gezond leefmilieu, maar ook zaken als
onderwijs, veiligheid, godsdienstvrijheid, enzovoort.
Die idee van bonum commune maakt meteen duidelijk dat de gemeenschap
belangrijk is, maar nooit boven de persoon staat. De persoon heeft een verantwoordelijkheid ten aanzien van de gemeenschap, maar de gemeenschap staat
ten dienste van de persoon. Dat impliceert onder andere dat gemeenschappen
dynamisch en meervoudig moeten worden opgevat. Het personalisme denkt
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gemeenschap altijd in het meervoud. Een mens maakt altijd deel uit van meerdere, concentrische en elkaar overlappende gemeenschappen: het gezin, de
buurt, verenigingen, een bedrijf, een geloofsgemeenschap, enzovoort. Al die
verschillende gemeenschappen moeten in hun eigenheid gerespecteerd worden.
Bovendien moeten die gemeenschappen ook dynamisch worden opgevat. Als
een gemeenschap gebaseerd is op de spontane ethische band tussen mensen,
op wederzijds respect en zorg voor elkaar, dan zit er een impliciete dynamiek
van openheid en uitbreiding in. Het personalistische gemeenschapsconcept
draagt een soort drang in zich om steeds meer mensen in de kring van respect
en bekommernis op te nemen. Dat is nu eenmaal een logisch gevolg als elke
mens telt. Dan blijf je niet hangen in ‘eigen volk eerst’.
Vragen voorop
Wat opvalt, is dat die kenmerken van het personalistische mensbeeld eigenlijk
een perfecte match vormen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van
vandaag. Die uitdagingen zou ik onder drie noemers willen scharen: doorgeslagen materialisme, individualisme en structurele uitsluiting. De nadruk
op de mens als uniek, verbonden en spiritueel wezen biedt daar een naadloos
antwoord op.
Het uitgangspunt van een personalistische kijk op economie is dat er een
morele orde voorafgaat aan de markt, een morele orde die de persoon centraal
stelt. Het mag dan ook niet verrassen dat het personalisme een scherpe kritiek
impliceert op de uitwassen van het kapitalisme. Personalisten pleiten voor een
integrale kijk op de menselijke behoeften. Jacques Maritain (1936) sprak over
personalisme als ‘integraal humanisme’. De mens leeft niet van brood alleen.
Naast materiële behoeften heeft de mens ook psychische, sociale en spirituele
behoeften. De economie mag zich niet verliezen in de focus op het ene ten
koste van het andere. De economie moet met andere woorden in dienst staan
van de integrale ontwikkeling van de persoon. Het mag niet louter gaan over
economische groei in enge zin, het gaat om integrale groei van ons leven en
samenleven als mens. Een personalist zoekt naar het juiste evenwicht tussen
de verschillende dimensies van een volwaardig menselijk bestaan. In de praktijk roept het personalisme ons dus op om waakzaam te zijn en op zoek te gaan
naar de dimensies die we uit het oog verliezen. Dat is de eerste cruciale vraag
die het personalisme ons permanent influistert.
Hier botsen we natuurlijk in eerste instantie op het doorgeslagen materialisme, wat zich dan vooral in de klimaatcrisis laat voelen, die aangezwengeld
wordt door een mateloze vorm van economische groei en consumptie. De
klimaatcrisis wordt nu uiteraard wat op de achtergrond geduwd door de coronacrisis, maar dat is en blijft dé cruciale uitdaging voor onze generatie. We
moeten zoeken naar een evenwicht waarin economische ontwikkeling samen-
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gaat met respect voor onze verbondenheid met elkaar en met de leefwereld die
we allemaal delen.
Het belang van dat integraal humanisme toont zich echter ook in de corona
crisis. Wat we daar zien is het gevaar van andere obsessies, zoals een obsessie
met fysieke gezondheid die ten koste dreigt te gaan van de mentale gezondheid.
De schrijnende verhalen uit de woonzorgcentra zijn wat dat betreft een harde
wake-up call geweest.
Het personalisme onderlijnt dat we ons niet mogen verliezen in eender
welke obsessie, we moeten voortdurend op zoek zijn naar dat wat we over het
hoofd zien om volwaardig mens te zijn en te laten zijn. Dat betekent dat we
voortdurend het gesprek moeten aangaan. Geen personalisme zonder dialoog.
Als we allemaal uniek en verbonden zijn, dan boeken we alleen in een permanente dialoog vooruitgang.
Die intermenselijke verbondenheid brengt mij dadelijk ook bij de tweede
grote maatschappelijke uitdaging uit mijn rijtje, die van het doorgeslagen
individualisme. Van bij het begin is het personalisme zeer expliciet een
gedachtegoed dat een derde weg voor ogen heeft, tussen collectivisme en individualisme. Vandaag spreken we niet over communisme en fascisme tegenover
bourgeoiskapitalisme, zoals in de jaren dertig van de vorige eeuw, maar de onderliggende spanning is minstens even sterk aanwezig. Het individualisme is
vandaag onlosmakelijk verbonden met de neoliberale ratrace waarin ieder voor
zich de concurrentie met elkaar aangaat en waarin de overheid zich tot taak
stelt die alomvattende concurrentiestrijd te faciliteren. Dat individualisme
van het geglobaliseerde marktgebeuren vindt een tegenreactie in enggeestig
groepsdenken, zoals dat tegenwoordig vooral tot uiting komt in racisme en
exclusief nationalisme. De nood aan een derde weg tussen individualisme en
collectivisme is dus op dit moment evengoed aanwezig.
Het ontsnappen aan die tweespalt zou moeten beginnen bij de economische
voedingsbodem ervan. We moeten streven naar een nieuw economisch model,
waarin de mens centraal staat en niet de groei, of preciezer gesteld, zoals ik
eerder ook al vermeldde, een economisch model waarin het gaat om de integrale ontwikkeling van ons leven en samenleven als mensen.
Veel hangt af van hoe we kijken naar arbeid. Een van de speerpunten van
het personalisme als integraal humanisme gaat juist daarover: arbeid mag niet
louter instrumenteel worden beschouwd. Arbeid is meer dan de kostprijs van
consumptie en vrije tijd. Arbeid moet vooral een intrinsieke waarde hebben,
moet bijdragen aan de zin van ons bestaan. We moeten onszelf kunnen ontplooien in de arbeid en we moeten voldoende tijd hebben om ons ook daarnaast te ontplooien en om er te zijn voor onze naasten. Dat is een voorwaarde
voor een economie op mensenmaat, in de zin dat daar ook veel aan vastzit. Om
maar één voorbeeld te noemen, denk maar aan de gevolgen van de industriële
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grootschaligheid in de ouderenzorg, die tijdens de coronacrisis zo pijnlijk
prominent in beeld gekomen zijn. We zijn met onze neus op de feiten gedrukt
over de noodzaak om bepaalde evenwichten te herstellen. Het personalistische
integrale humanisme roept ons op om voortdurend die vraag te durven stellen
welke dimensies van het menszijn we uit het oog verliezen.
Het gaat er echter niet alleen om welke dimensies van het mens-zijn we
over het hoofd zien, het gaat des te meer simpelweg over welke mensen we over
het hoofd zien. (Bouckaert & Bouckaert 2017) Dat is de tweede vraag die het
personalisme permanent vooropstelt. Deze vraag is gerelateerd aan het derde
en laatste knelpunt, dat van de structurele uitsluiting.
Op maatschappelijk gebied zijn er de voorbije maanden genoeg voorbeelden
de revue gepasseerd. Denk maar aan de hele Black Lives Matter-beweging, of
ook weer aan de collectieve blindheid voor de desastreuze gevolgen van bepaalde coronamaatregelen voor de meest kwetsbaren onder ons. De ouderen
in woonzorgcentra zijn opnieuw een goed voorbeeld, maar ook de kinderen in
het buitengewoon onderwijs, voor wie men blijkbaar pas na enkele dagen tot
de vaststelling kon komen dat de regels inzake schoolvervoer tot onmenselijke
toestanden leidden. (Baumers & Elegeert 2020)
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Diezelfde vragen omtrent structurele uitsluiting spelen uiteraard ook in het bedrijfsleven. De wijdverspreide discriminatie op grond van afkomst, handicap
of leeftijd is een publiek geheim, maar daarnaast denk ik in dat opzicht ook
aan de digitalisering en de opkomst van artificiële intelligentie als een enorme
uitdaging. Met alle liefde voor de vooruitgang, maar hoe zorgen we ervoor dat
een heel grote groep mensen niet door artificiële intelligentie structureel uit
de markt wordt geduwd? En hoe zorgen we ervoor dat ieders bijdrage aan de
maatschappij op een passende manier wordt gewaardeerd?

¶ Welke mensen zijn we aan het vergeten?

Het streven naar inclusie en het herdenken van waardering, dat zijn natuurlijk
brede maatschappelijke discussies, maar dat zijn ook vragen die binnen elk
bedrijf moeten spelen: zijn we het belang van ieders bijdrage aan het bedrijf
wel adequaat aan het waarderen? En bijvoorbeeld ook: welke loonspanning is
aanvaardbaar in dat opzicht? Of breder nog: houden we wel rekening met alle
stakeholders van het bedrijf?
Conclusie
Het mag duidelijk zijn, het personalisme wapent ons met vragen om de crisis
en de toekomst te lijf te gaan. Een mensbeeld dat de uniciteit, verbondenheid
en spiritualiteit van elke mens in de verf zet, vormt een belangrijk t egengewicht
tegen de problemen van een doorgeslagen materialisme, individualisme en
structurele uitsluiting, met name door ons voortdurend over de schouder
te laten kijken, alsof we samen op reis zijn en moeten checken of we alles
ingeladen hebben en iedereen nog mee is. Een personalist gaat voortdurend
het gesprek aan door middel van twee vragen: Welke mensen zijn we aan het
vergeten? Welke dimensies van het mens-zijn zien we over het hoofd? Het is
steeds opnieuw en nu meer dan ooit nodig om die mensen en die dimensies
aan het woord te laten. ▪
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¶ Is het moderne ‘antropocentrisme’ dat de persoon

als zingever boven de natuur plaatst, niet de oorzaak
van veel ecologische rampspoed die wij onszelf
bewust of onbewust aandoen? Moeten we
vandaag niet de natuur centraal stellen, in plaats
van de mens? Velen pleiten daarom voor een radicaal
eco-centrisch denken als alternatief voor het
schadelijke antropocentrisme. In dit essay stel ik
mij de vraag of en hoe we eco-centrisch denken
en personalisme met elkaar kunnen verzoenen.
Is eco-personalisme een coherente en inspirerende
idee voor de toekomst? Wat zijn de economische
consequenties van deze U-turn?
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‘De mens centraal’. Zo luidde de titel van een webinar van UCSIA over Europese waarden op 7 oktober 2020. Ook is het de titel van een recent boek over
het personalisme van Dries Deweer en Stefan Vanhecke (2017). Ongetwijfeld
verwoordt deze titel krachtig het verzet van al wie zich ‘personalist’ noemt
tegen de verdrukking van de mens in ideologische, economische en politieke
systemen. De verdediging van de persoon vereist continue aandacht voor de
vaak onzichtbare tentakels van macht en uitbuiting. Maar de titel roept ook
veel vragen op. Is het moderne ‘antropocentrisme’ dat in de titel wordt meegegeven en dat de persoon als zingever boven de natuur plaatst, niet de oorzaak
van veel ecologische rampspoed die wij onszelf bewust of onbewust aandoen?
Moeten we vandaag niet de natuur centraal stellen, in plaats van de mens?
Velen pleiten daarom voor een radicaal eco-centrisch denken als alternatief
voor het schadelijke antropocentrisme. In dit essay stel ik mij de vraag of en
hoe we eco-centrisch denken en personalisme met elkaar kunnen verzoenen.
Is eco-personalisme een coherente en inspirerende idee voor de toekomst?
Ik wil vooreerst verduidelijken hoe het personalisme in de naoorlogse periode staat voor een politieke ideologie die het succesvolle ‘Rijnlandmodel’ mogelijk heeft gemaakt, maar tegelijk mede ten grondslag ligt aan de economische
roofbouw van onze planeet. Het Rijnland-personalisme had wel een sterke
sociale, maar een zwakke ecologische filosofie. De naoorlogse sociale markteconomie met haar sterke inzet op economische groei, hoge consumptie, een
nagenoeg ongeremd gebruik van fossiele brandstoffen en niet-hernieuwbare
grondstoffen, heeft de weg geplaveid naar een steeds meer zichtbaar wordende
klimaatcatastrofe.
Wil het personalisme zijn kritische en revolutionaire kracht in de context
van vandaag herwinnen, dan moet het een U-turn oftewel een omslag realiseren. De ‘U-turn’ is een idee dat reeds in 2009 door de Duits-Amerikaanse
hoogleraar Otto Scharmer werd uitgewerkt als een nieuwe manier van denken
en werken in organisaties. (Scharmer 2009) Oude patronen dienen we los te
laten, tot we een punt bereiken waar een intuïtieve omslag in het bewustzijn
plaatsvindt en de toekomst zich aandient. Een U-turn in het personalistisch
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denken zou betekenen dat we de vooronderstellingen van het Rijnlandmodel
bevragen en waar nodig loslaten, zodat een mentale shift van een sociaal gecorrigeerde markteconomie naar een ecologische economie zich van binnenuit
voltrekt. Verderop in dit essay beschrijf ik deze omslag als een overgang van
een ego-bewustzijn naar een eco-bewustzijn. Hier fungeert Albert Schweitzer
als mijn gids. In deze omslag verandert niet alleen onze zelfperceptie, maar
ook en vooral onze opvatting en verhouding tot de natuur. Tot slot bespreek ik
enkele economische consequenties van deze U-turn.
Het Rijnland-personalisme
Het personalisme als filosofisch en politiek -isme is ontstaan in de crisis van
de jaren dertig van vorige eeuw. Deze crisis was het gevolg van de erosie van de
parlementaire democratie in de westerse landen, de opmars van het fascisme,
de beurscrash, de hoge werkloosheid en de verontrustende zelfmoordcijfers.
Kortom: een context van diepe maatschappelijke en economische malaise, die
zich uiteindelijk heeft ontladen in de Tweede Wereldoorlog, met 60 miljoen
doden.
Wat kun je doen als zo’n onstuitbare maatschappelijke golf van frustraties,
onmacht, opportunisme en verheerlijking van geweld de samenleving overspoelt? Zoeken naar de wortels van het probleem. Wat in de jaren dertig op het
spel stond, was meer dan een politieke en economische crisis. Personalisten
van het eerste uur interpreteerden de gebeurtenissen als symptomen van een
beschavingscrisis. De klassieke metafysica waarin de mens zijn plaats ‘kreeg’
in een door God geordende en hiërarchische wereld bestond misschien nog wel
in sommige hoofden, maar niet meer in de dynamiek van de geschiedenis. Het
moderne alternatief, het cartesiaanse wereldbeeld van de autonome mens die
de wereld verovert en de vooruitgang regisseert, botste na het voorbereidende
sloopwerk van Sigmund Freud, Karl Marx en Friedrich Nietzsche en andere
dwarsdenkers evenzeer op zijn grenzen.
Het personalisme, of beter: de verschillende groepen personalisten, deelden
allemaal de analyse van een diepe beschavingscrisis. En mensbeeld of een wereld
beeld trek je echter niet zomaar aan en uit als een jasje dat op maat gesneden
is. Over de weg uit de crisis verschilden de meningen. Het is van belang deze
diversiteit te benadrukken omdat ze duidelijk maakt dat ‘het’ personalisme
nooit heeft bestaan en er veel soorten personalisme de ronde deden. Jacques
Maritain was de architect van een neo-thomistisch personalisme. Zijn visie is
sterk bepalend geweest voor de politieke ideologie van de christendemocratie.
Emmanuel Mounier en zijn beweging rond het tijdschrift Esprit entte zich
meer op de radicale existentiefilosofie van Sören Kierkegaard. Mounier en
K ierkegaard waren anti-systeemdenkers. Zij formuleerden een scherpe kritiek
op het establishment in zijn vele verschijningsvormen. Ten slotte ontstond in
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de jaren dertig in de marge ook een school rond het ecologisch personalisme,
geleid door Bernard Charbonneau en Jacques Ellul. Zij formuleerden in 1937
in een lokaal manifest, getiteld Le sentiment de la Nature, force révolutionnaire, een
felle kritiek op de technocratie en de dominantie van het instrumenteel denken.
(Roy 1999)
Het Rijnland-personalisme distilleerde uit deze uiteenlopende filosofische
ideeën een politieke ideologie die als ruggengraat diende voor de naoorlogse
christendemocratie in Europa. Uitgangspunt is het menselijk individu als
een synthese van individuele vrijheid en sociale binding. De christendemocratie profileert zich dan ook graag als de partij van het midden, een ‘derde
weg’ tussen individu en collectief, tussen markt en overheid, tussen links en
rechts, tussen liberalisme en socialisme. Het midden is geen lege plek. Het
is de ruimte waar de civil society een politieke stem verwerft (vakbond, gezin,
onderwijs, zorginstellingen, mutualiteiten, kerken, enzovoort). De gezochte
synthese slingert echter nogal tussen links en rechts. In de jaren tachtig krijgt
het neoliberale marktdenken onder druk van de globalisering een sterke boost.
Vandaag slaat de slinger weer door in de andere richting. Door de toenemende
ongelijkheid, de klimaatproblematiek en de coronapandemie is er een roep
naar sterk leiderschap, maar heerst tegelijk een gevoel van onmacht en twijfel.
Is een centrumpolitiek, een politiek van de grootste gemene deler, wel in staat
een antwoord te geven op de brutale opmars van het individueel en collectief
eigenbelang (via sociale media en populistische politieke campagnes) en op de
alsmaar dreigender ecologische problemen? Biedt het politieke Vivaldi-project
in ons land, dat het ‘midden’ opzoekt, meer dan enkele correcties op het business-as-usual-model? Is er geen nood aan een diepere mentale shift en een meer
ingrijpende systeemverandering?
Emmanuel Mounier, de bezieler van het personalisme, schreef tijdens de crisis
van de jaren dertig in de vorige eeuw een zin die bij mij nog steeds nazindert:

Onze crisis is tegelijk een economische en een spirituele crisis,
een crisis van structuren en een crisis van de mens. Wij moeten
verder gaan dan de uitspraak van de dichter Péguy:
De Revolutie zal ethisch zijn of ze zal niet zijn.
Wij beweren: De ethische revolutie zal economisch zijn
of ze zal niet zijn. (Mounier 1962: 183)
De jonge Mounier en zijn kompanen rond Esprit waren overtuigd dat enkel een
‘spirituele revolutie’ een antwoord kon bieden op de beschavingscrisis van hun
tijd. Het inzicht dat de economie daarbij een sleutelrol speelt, is een basis
inzicht van Marx. De noodzakelijke mentale shift zal in het sociaal-economisch
weefsel wortel moeten schieten of anders zal er in wezen niet veel veranderen.
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Wie ben ik? Terug naar de concrete persoon
Ik beschouw het personalisme als een dialogische manier van denken en leven
(zie ook: Bouckaert & Bouckaert 2017) met als kern de transformatie van het
menselijk individu tot persoon. In dit proces ontdekt het ‘zelf’ zijn diepe afhankelijkheid, zijn diepe verbinding, met al wat is. Maar tegelijk ontdekt dat
‘zelf’ de verantwoordelijkheid voor zijn leven en voor zijn omgeving. ‘Persoon’
definieert men vandaag binnen het personalistisch gedachtegoed graag als
een relationeel subject. Dit relationeel karakter slaat zowel op de feitelijke verbondenheid van mensen met elkaar als op de ethische verantwoordelijkheid voor
elkaar. Vooral dat laatste maakt een individu tot persoon.
Het is verleidelijk om de idee van persoon te herleiden tot een abstract
begrip waarbij men verwijst naar sommige algemene eigenschappen van de
mens of naar de universele rechten en plichten die de waardigheid van de persoon inhoud geven. Wat een persoon is, laat zich echter nooit helemaal vatten
in zulke algemene, beschrijvende concepten. Persoon-worden is in de eerste
plaats een subjectief proces waarin ik mij in dialoog met anderen bewust word van
mijn eigen complexe relatie met de werkelijkheid en tegelijk met het feit dat ik
zelf vorm moet geven aan deze complexiteit.
Kernidee van het existentieel personalisme is niet zozeer ‘de mens centraal’
maar wel ‘terug naar de concrete persoon die ik ben’. Niet de abstracte vraag
‘wat is een persoon’ moet ons bezighouden, maar de existentiële vraag ‘wie ben
ik als persoon?’. Wat is mijn roeping en bestemming als persoon? Alleen ikzelf
en niemand anders kan daar een antwoord op geven. Voorafgaand aan de
opsomming van de eigenschappen en rechten van een abstract individu is er de
persoonlijke ervaring van wie ik ben en wil zijn als persoon.
Laat ik er Sören Kierkegaard, een van de vaders van het existentialisme, bij
halen. Hij kenmerkt de persoonswording als ‘een verhouding die zich tot zichzelf verhoudt’. (Kierkegaard 2018: 25) Met deze wat cryptische uitdrukking wil
hij benadrukken dat de zelfwording tot persoon niet alleen verwijst naar het
systeem van relaties waarin ik verweven zit. Voorbij het systeem is er altijd een
overstijgend ik dat zijn complexiteit waarneemt. We vallen nooit zonder meer
samen met onze relaties. Daardoor is het mogelijk om een bewust en zelfgekozen leven te leiden. We kiezen weliswaar niet de loop van de omstandigheden
en condities in ons leven, maar wel de wijze waarop we daarop reageren en
daarmee omgaan. Voor Kierkegaard wordt iemand pas persoon als hij of zij als
vrije ‘enkeling’ kiest voor een verantwoordelijk leven. Pas door die keuze wordt
een individu persoon. Dat wil zeggen: verantwoordelijk voor zijn bestaan en
voor het geheel. We worden niet als persoon geboren. Voorafgaand aan de
ethische keuze is er hoogstens sprake van een vermogen om persoon te worden.
Etymologisch is ‘persoon’ afgeleid van persona (toneelmasker). Acteurs droegen in de oudheid vaak een masker om hun personage meer stem en expressie
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te geven. Deze materiële betekenis van ‘persona’ is een goede metafoor om de
existentiële betekenis van de persoon uit te drukken. Door publiekelijk stem
en expressie te geven aan mijn verantwoordelijkheid als individu, wordt mijn
ik een ‘persoon’. Het woord ‘persoon’ leunt ook dicht aan bij profeet dat afgeleid
is van het Griekse fèmi of spreken en het voorzetsel pro dat vooruit betekent. Een
persoon denkt en spreekt pro-fetisch – dat wil zeggen: vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de toekomst. Ook al weet ik niet wat de toekomst inhoudt, ik
ben wel geroepen om er een zin-volle be-stemming aan te geven.
Het existentiële uitgangspunt van het personalisme wordt vaak verwaarloosd en als te subjectief achterwege gelaten. Het is nochtans essentieel.
Uiteraard is er een filosofisch kader en een politieke ideologie nodig om het
maatschappelijk handelen te sturen. Maar de bewustwording van de eigen subjectieve
waarheid en roeping komt eerst. Wie de zaak omdraait en het personalisme primair gelijkstelt met een theorie of een ideologie, mist de pointe van het levende
personalisme. Het eerste agendapunt voor een personalist is de persoonlijke
spirituele herbronning.
Toen Mahatma Gandhi het leiderschap had over de onafhankelijkheids
beweging in India, reserveerde hij ondanks alle drukte en onderhandelingen
wekelijks een vrije dag voor zichzelf, om te vasten en aan spirituele herbronning
te doen. Toen wij twintig jaar geleden met een groep vrienden SPES oprichtten
als een netwerk voor de spirituele herbronning van het personalisme, deden
wij dat vanuit de overtuiging dat zonder die herbronning het personalisme zou
verdampen.
Ongetwijfeld zijn hier nog vele vragen onbeantwoord. Vanwaar komt die
oproep tot verantwoordelijkheid? Is het de natuur zelf die ons daartoe aanzet?
Of is het de kwetsbare ander die in mij het gevoel van verantwoordelijkheid
wakker maakt? Of een goddelijke bron die mij daartoe inspireert? Of een
samenhang tussen deze drie instanties?
Laten we ons eerst richten op de vraag hoe het subjectieve proces van persoonswording ons verbindt met de natuur. Misschien valt er dan enig licht op
de overige, nog onbeantwoorde vragen.
Van ego naar eco
De vaststelling dat we met al ons kennen en streven de natuur om zeep helpen,
versterkt het gevoel dat we de natuur op een andere manier moeten bejegenen.
Voor sommigen bestaat de oplossing in het groene kapitalisme, een slimme
economie die nieuwe technologieën ontwikkelt, waarmee we niet minder,
maar wel duurzamer produceren en consumeren. De vraag is echter of dit groene kapitalisme onze ecologische vervreemding wegneemt dan wel of het enkel
de natuur op een meer efficiënte manier instrumentaliseert. Diepe ecologie
wil voorbij die instrumentalisering geraken: ze wil primair de spirituele band
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met de natuur herstellen. De mens is deel van de natuur en ontvangt van haar
zijn levensimpulsen en levensvreugde – een gedachte die in heel wat oudere
spirituele tradities terug te vinden is, denk bijvoorbeeld aan de Ubuntu-filosofie
in Afrika of de Moeder-Aarde-spiritualiteit van de Amerikaanse Indianen.
In You Are, Therefore I Am. A Declaration of Dependence (2002) definieert Satish
Kumar spiritualiteit als de transitie van ego naar eco. Tussen beide termen is
maar één letter verschil, maar de zelfervaring tussen beide verschilt des te meer.
Waar het ego zichzelf ervaart als het actieve centrum van de wereld, beschouwt
het eco-zelf zichzelf als een deel van een oneindig geheel. Het ontvangt zijn
identiteit uit het groter geheel van de schepping:

De hindoes hebben de uitdrukking gesmeed ‘So Hum’ – ‘Jij bent,
dus ik ben’. Zoals jij ben ik niet uit de hemel gevallen: ik ben
geboren uit een moeder. Mijn moeder is, dus ik ben. Ik heb veel
geleerd van Boeddha, van Mahavira, van Jezus, van Mohamed.
Deze grote meesters zijn, dus ik ben. Ik voed mij met de vruchten
van de aarde, de zon schenkt mij warmte, het water lest mijn
dorst, de lucht vervult mijn longen. Deze elementen zijn, dus ik
ben. Ik heb veel inspiratie gevonden in de werken van Gandhi,
van Tolstoï, van Tagore, van Van Gogh. Mijn voorouders zijn,
dus ik ben. (Kumar 2002)
Wat opvalt, is dat Kumar en vele andere diepe ecologen de eco-ervaring van het
zelf enkel beschrijven in positieve vormen van afhankelijkheid en ontvankelijkheid. De mens voelt zich verbonden met de harmonie scheppende natuur
en met de uitstraling van goede leermeesters. Maar wat met onze negatieve
ervaringen van de natuur en onze afhankelijkheid van de leermeesters van het
kwaad? Kan men ook zeggen: ‘de tsunami overspoelt de wereld, dus ik ben’,
‘Hitler en veel andere dictators zijn in de wereld, dus ik ben’, [...]? Ik mis in de
eco-centrische opvattingen van de natuur de reële confrontatie met het kwaad
en de dood. Ze zijn daarom vaak te romantisch gekleurd.
Hoe kan de natuurlijke omgeving bron zijn van zingeving in een wereld waar
conflict en destructie deel uitmaken van de werkelijkheid? Ik wil hier kort
het eco-denken van Albert Schweitzer schetsen als mogelijk antwoord op die
vraag. Ik zie in hem een pionier en wegbereider van het eco-personalisme. Op
het eerste gezicht is er niet veel verschil tussen een eco-centrist zoals Satish
Kumar en een eco-personalist zoals Schweitzer. Beide beschrijven hoe de
persoon wordt geboren vanuit een grote ontvankelijkheid voor het leven dat
ons door de natuur wordt geschonken. Maar in hun begrip en beleving van de
natuur manifesteert zich toch een relevant verschil.
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Albert Schweitzer is vooral bekend als de blanke dokter die in het hart van
Afrika, in Lambarene (Gabon), een ziekenhuisdorp oprichtte en daarvoor de
Nobelprijs voor de Vrede kreeg. Veel minder bekend is hoe hij in het Afrikaanse
oerwoud een nieuw fundament zocht voor de westerse ethiek. Hij begon zijn
nieuwe ethiek neer te schrijven toen hij en zijn vrouw als Duitsers tijdens de Eerste Wereldoorlog door Franse soldaten in Lambarene onder huisarrest werden
geplaatst en later naar Europese gevangeniskampen overgebracht. Het geweld
van de oorlog was voor hem een bewijs temeer van het failliet van de westerse
academische filosofie. Zijn visie is sterk verwant met Mahatma Gandhi’s ethiek
van de geweldloosheid en met de Franciscaanse ecologie. Hij was geïnspireerd
door Lev Tolstoj en door Johann Wolfgang Goethes natuurmystiek.
In zijn autobiografie vertelt Schweitzer hoe hij in Afrika na lang zoeken zijn
‘fundament’ heeft ontdekt. Tijdens een driedaagse boottocht op de Ogowe-
rivier op weg naar een zieke patiënt, beleeft hij een intens eco-moment. Bij het
tanend licht van de zonsondergang en het passeren van een groep nijlpaarden,
overvallen hem plots in een flits de woorden Ehrfurcht vor dem Leben. Later zal hij
deze eco-ervaring samenvatten in de kernachtige zin:

Ik ben leven dat leven wil,
te midden van leven dat leven wil.
Ehrfurcht is moeilijk te vertalen. Het woord drukt een houding uit van ontzag
(Furcht) en eer bewijzen (Ehr). Eerbied voor het leven begint voor Schweitzer
met een reflexieve bewustwording van de eigen levenswil: ‘Ik ben leven dat
leven wil’. Waar Descartes vertrekt van het zelf als denkend wezen, vertrekt
hij vanuit de ervaring van het zelf dat wil leven. Denken is in zijn ogen slechts
één van de vormen waarin de levenswil zich uitdrukt. Tegelijk is mijn primaire
ervaring van het leven een solidaire ervaring: alle leven verlangt op zijn manier
te leven: ‘Ik leef te midden van leven dat leven wil’. Mensen en dieren, bloemen
en sterren, de aarde en de kosmos, kortom alles wat is en leeft, is verbonden
met elkaar door de gedeelde levenswil. Omwille van deze solidaire levenswil kunnen we de natuur nooit louter als een middel in dienst van de mens
beschouwen. De kantiaanse categorische imperatief geldt niet alleen voor
mensen. Alles wat leeft, heeft een eigen authentieke betekenis die we moeten
erkennen en eerbiedigen. Ten slotte verbindt eerbied voor het leven ons ook
met De Bron van het leven. In de erkenning van de diversiteit van levensvormen
wordt impliciet het Leven als onuitputtelijke Bron van nieuwe levensvormen
gehuldigd. ‘Door bewust te worden van de solidariteit met alle wezens en deze
solidariteit in praktijk om te zetten, komen wij, en dit is de enige weg, tot een
werkelijke communie met het oneindige Zijn waartoe alle wezens behoren’,
aldus Schweitzer. (2004: 256)
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Schweitzer gaat heel ver in de toepassingen van zijn universele eco-beginsel.
Zo weigert hij een principieel onderscheid te maken tussen hogere en lagere
levensvormen. Elk leven – van hoog tot laag – heeft in zich een intrinsieke
waarde en schoonheid en verdient dus dezelfde eerbied. Het maakt niet uit of
het een spin is, een nijlpaard, een bloem of een mens. Wie a priori een hiërarchie instelt, eindigt met de exploitatie en de vernietiging van de zogenaamd
lagere levensvormen. Alleen in concrete situaties moeten we op basis van onderscheiding en afweging onvermijdelijke keuzes maken en de ene vorm van
leven boven de andere stellen. Dit houdt in dat de mens niet automatisch voorrang krijgt. Schweitzer ondersteunde in zijn jeugd de opkomende beweging
voor dierenbescherming. Hij ging mee in het verzet tegen stierengevechten,
riep op om onnodige experimenten met dieren in laboratoria te schrappen
en hekelde zelfs het plukken van bloemen om ze in vazen te laten verwelken.
Vanaf zijn kinderjaren had hij een bijna scrupuleuze angst om dieren pijn te
doen. Schweitzer is met zijn universele eco-principe van eerbied voor het leven
een van de vaders van de diepe ecologie. Zijn engagement als arts was daar een
onderdeel van.
Het moeilijke punt in elke natuurfilosofie is het ambigue karakter van de natuur. Voor vele diepe ecologen staat de natuur voor harmonie en balans, en de
mens voor ontwrichting en uitbuiting. Is dit niet een te pessimistische visie op
de mens en een te romantische opvatting van de natuur? Onze ervaring leert
ons immers dat de natuur twee gezichten heeft. Enerzijds is zij een bron van
schoonheid, samenhang en goedheid, maar anderzijds manifesteert de natuur
zich ook als destructie, wrede concurrentie, survival of the fittest, enzovoort.
Je vindt ongetwijfeld solidariteit en altruïsme onder dieren en systemen van
samenwerking in de natuur, maar tegelijk is de natuur net zoals de mensenwereld een wrede concurrentiestrijd. De een zijn dood is de ander zijn brood.
Schweitzer beschrijft hoe hij zelf als arts niet anders kan dan virussen en
bacteriën doden om mensen te genezen. Als er te veel katten rondlopen in het
dorp moet hij noodgedwongen een aantal kattenjongen uitschakelen.
Ik volg Schweitzer waar hij zegt dat de ethische norm ‘eerbied voor de natuur
en voor alle natuurwezens’ niet zomaar afgeleid kan worden uit de natuur zelf.
Het is geen natuurwet. De natuur houdt ons geen dergelijk principe voor. Het
klinkt paradoxaal, maar zijn liefde en respect voor de natuur haalt Schweitzer
niet zonder meer uit de natuur zelf. In die zin is hij geen eco-centrist. Pas op het
moment dat wij onszelf ervaren als morele wezens en niet louter als natuurwezens,
ontwaakt in ons de idee om tegen de natuurlijke stroom in alle leven onvoorwaardelijk te eerbiedigen. Planten en dieren hebben geen last van deze morele
utopie. Op dit punt onderscheidt de mens zich van de andere levensvormen.
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Maar dat betekent niet dat we onszelf daarom een hogere hiërarchische status
mogen toedichten of andere wezens tot gebruiksobjecten herleiden. Dat we dit
kunnen doen (en in sommige contexten uit noodzaak moeten doen) maar er
toch voor kiezen om dit in principe niet te doen is een morele keuze. De transformatie van individu tot persoon gebeurt volgens Schweitzer op het moment dat
we die keuze maken voor het universele principe van eerbied voor het leven. Op
dat moment zijn we het diepst onszelf en het meest verbonden met alle levende
wezens en met de bron van het leven.
Uit dit alles blijkt hoe een nieuwe zelfperceptie van de mens als persoon kan
leiden tot een nieuwe opvatting van de natuur en een spirituele ervaring van
universele verbondenheid kan ontsluiten. Het ego verhoudt zich tot zichzelf als
tot een eco-zelf. Het vindt in de onderstroom van het bewustzijn een intuïtief
ervaringspunt waar het verbonden is met de hele schepping. Het Zonnelied
van Franciscus geeft aan die grondervaring van het eco-zelf een ontroerende,
poëtische expressie. Ook de twee scheppingsverhalen in het boek Genesis zijn
zulke poëtische eco-gedichten. De encycliek Laudato Si’ formuleert in non-
fictietaal dezelfde personalistische visie op het zelf en de natuur.
De sociaal-economische consequenties
Omwille van de morele en spirituele wet van eerbied voor het leven is de mens
geroepen om de natuur en zichzelf te transformeren van chaos tot orde, van
destructie naar harmonie. Ieder moet in zijn biotoop de strijd met het kwaad en
de negativiteit voeren. Of positief uitgedrukt: hij moet op zijn eigen plaats zorg
dragen voor de hele schepping en een ‘economie van de hoop’ tot stand brengen.
Een economie van de hoop is een economie met twee longen: de rationele
long van duurzame efficiëntie en de spirituele long van eerbied voor het leven.
Duurzaamheid kan immers vanuit twee heel verschillende gezichtshoeken
worden gerealiseerd. Ze kan ingevuld worden vanuit de mainstream economische logica die enkel ademt met de rationele long. Dit leidt in het beste geval
tot de idee van een eco-gecorrigeerde markteconomie die neerkomt op een
groen kapitalisme. Er is dan wel een streven naar langetermijnefficiëntie die de
negatieve effecten van de groei mildert, maar de onderliggende logica van
economische groei blijft onverminderd gehandhaafd. Ongetwijfeld creëert die
economische groei voor veel mensen tewerkstelling en biedt hij mogelijkheden tot sociale herverdeling van de welvaart, maar zijn interne logica vertraagt
enkel de roofbouw van de planeet. Die ene, al te zwaar belaste long wordt ziek,
raakt overbelast en het systeem riskeert een burn-out.
De enige duurzame remedie is leren ademen met twee longen. De uitdaging
bestaat erin, een economische logica te ontwikkelen waarbij de natuur niet
louter als middel, maar ook steeds als waarde op zich wordt bejegend. Daarin
hebben we nog een lange weg te gaan: nieuwe technologie en eerbied voor
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het leven moeten elkaar nog leren vinden. Ivan Illich met zijn pleidooi voor
‘conviviale technologie’ en Ernst Friedrich Schumacher met zijn inzet voor
‘intermediaire technologie’ zijn pioniers geweest op dit vlak.

¶ Een economie van de hoop
is een economie met twee longen:
de rationele long van
duurzame efficiëntie en de spirituele long
van eerbied voor het leven.
Een mooi hedendaags voorbeeld van die combinatie tussen efficiëntie en eerbied is het werk van de Duitse architect Thomas Rau, die onlangs te gast was op
het Etion Forum 2020. De Duitse architect geeft toe dat er al heel wat gebeurt
op het vlak van duurzaamheid, maar dat we het huidige systeem, in plaats
van het wezenlijk te veranderen, enkel optimaliseren: ‘We gaan e fficiënter en
zuiniger om met onze grondstoffen, maar het systeem blijft hetzelfde. Uiteindelijk gooien we de grondstoffen weg. Daarom moeten we het hele systeem in
vraag stellen en voor circulariteit kiezen.’ (Cobbaut 2020)
In een volledig circulaire economie worden de grondstoffen niet uitgeput,
maar blijvend ingezet. Hoe kan dat? Door heel concrete innoverende acties.
Een voorbeeld dat Rau zelf toepast, is de toevoeging bij elk gebouw van een
materialenpaspoort dat precies beschrijft hoeveel van ieder materiaal in de constructie is gebruikt. Zo weten de architecten precies welke en hoeveel materialen
in het gebouw zitten, wanneer er onderhoud moet gebeuren en op welke manier
ze het gebouw uit elkaar kunnen halen. Dankzij een publiek online platform kan
men de materialen oneindig blijven hergebruiken, omdat ze geregistreerd staan.
Het gebouw behoudt daardoor ook steeds een zekere financiële waarde. Huizen
worden nooit helemaal afgeschreven. Hun materialen blijven beschikbaar voor
toekomstige producten. Dit stimuleert fabrikanten automatisch om te kiezen
voor betere ontwerp- en materiaalkeuzes.
Besluit
Eerbied voor het leven is een krachtig en verbindend eco-principe. Het ontsluit
de solidaire levenswil en de intrinsieke waardigheid van alle levende wezens.
Uit het verhaal van Schweitzer blijkt tegelijk hoe dit eco-beginsel zijn oorsprong vindt in het morele en spirituele bewustzijn van de concrete persoon.
Pas door deze verankering krijgt het eco-beginsel zijn onvoorwaardelijke
en universele karakter. De verleiding bestaat, deze hogere vorm van moreel
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bewustzijn te koppelen aan de idee dat de mens een hogere positie inneemt ten
aanzien van de natuur. Precies deze verleiding heeft ons ertoe gebracht allerlei
extreme vormen van roofbouw te plegen op de natuur. Schweitzer probeert
met zijn eco-filosofie en ethiek deze misvatting recht te zetten. Hij verwerpt
het antropocentrisme maar vermijdt de romantiek van het eco-centrisme. Hij
realiseert de U-turn naar een authentiek en radicaal eco-personalisme. ▪

¶ Ik draag dit artikel in dankbaarheid op aan mijn vriend en collega Henk Opdebeeck
naar aanleiding van zijn emeritaat aan de Universiteit Antwerpen en van zijn jarenlange
voorzitterschap van het SPES-forum vzw. We delen de passie voor het personalisme.
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¶
Eerbied voor het leven
is een krachtig en verbindend eco-principe.
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DE·FINANCIËLE·SECTOR
HEILIGEN·OF·ZONDAARS?

¶ De financiële sector is van fundamenteel belang

voor een welvarende toekomst. Maar tegelijk
heeft de sector een slechte reputatie. Onderzoek
toont aan dat er in de financiële sector de
afgelopen honderd jaar geen enkele productiviteitsverbetering heeft plaatsgevonden. Geen enkele
andere belangrijke sector heeft zo’n slechte staat
van dienst. Willen we onze maatschappij beter
wederopbouwen, dan moeten we dus nadenken
over een fundamentele sectorhervorming.
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Deze tekst verdedigt drie stellingen:

O P Z O E K N A A R D E Z I N VA N A L L E S

Ten eerste: de financiële sector is van fundamenteel belang voor een welvarende toekomst. Of we het
nu leuk vinden of niet, we leven in een kapitalistische wereld, en als we niet in staat zijn de kracht
van kapitaal te benutten, is het moeilijk voor te stellen dat er oplossingen komen voor problemen als
klimaatverandering, ontwikkeling en ongelijkheid.
Ten tweede: het lijkt erop dat de financiële sector zijn werk slecht doet. Bovendien is het beeld dat we
hebben van de prestaties van de sector mogelijk nog erger dan de werkelijkheid.
Ten derde: dit betekent dat iedereen die geïnteresseerd is in building back better (beter heropbouwen
na de crisis) over de financiële sector moet nadenken. Wat is het doel van de sector? Als de sector niet
aan dat doel beantwoordt, wat is er dan misgegaan en hoe kan hij worden hervormd?

□ DE FINANCIËLE SEC TOR : HEILIGEN OF ZONDA AR S?

D E F I N A N C I Ë L E S E C T O R : H E I L I G E N O F ZO N DA A R S ?
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Met dit essay wil ik graag een aantal oplossingen aandragen. Dit zijn deels maatregelen die m
 eteen
kunnen worden getroffen, met dramatisch effect. Maar het is ook duidelijk dat we een nieuw verhaal nodig hebben om te beschrijven hoe de financiële sector werkt. In onze politieke tradities, van
zowel links als rechts, wordt de financiële sector beschouwd als de apotheose van ‘de economische
mens’; ofwel mensen die wel gedreven zijn door eigenbelang, maar daarbij wedijveren om betere
producten aan te bieden en op die manier ook de buitenwereld dienen. De manier waarop we
economie en financiën doceren is doordrongen van deze aannames. Zij vormt tevens de basis van
regulering. Zij dringt diep door in de cultuur, de prikkels en de instellingen van de sector. Maar deze
traditionele benadering zet ons oogkleppen op wanneer we nadenken over hervormingen.
Ik kan me voorstellen dat niet elke lezer het eens zal zijn met mijn argumenten of oplossingen.
Toch hoop ik dat iedereen ermee kan instemmen dat het opbouwen van een betere wereld een
financiële sector vereist die op zijn taak berekend is. En vandaag de dag geloven maar weinig
mensen dat dat het geval is.
De reputatie van de financiële sector
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De financiële sector is een kolos en groeit nog steeds. Honderd jaar geleden was de financiële sector
goed voor slechts 2% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). In de jaren zestig van de vorige
eeuw was dit nog steeds maar 4%. Tegenwoordig is dit opgelopen tot 8% van ons BBP1. Maar voor de
klanten – u en ik – is het lastig om ook maar enigszins uit te leggen waar we precies die acht cent
per euro betalen ter financiering van onze activiteiten.
De reputatie van de sector is slecht. De Bank of England heeft een paar jaar geleden een enquête
gehouden naar de houding van het publiek ten aanzien van de financiële sector. De respondenten werd
gevraagd de sector met één woord te typeren. Het woord dat hieruit naar voren kwam was ‘corrupt’.
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¶ Het lijkt erop dat de financiële sector zijn werk slecht doet.
Dus waarom heeft de financiële sector tegenwoordig zo’n slechte naam? Net als elke andere bedrijfssector moet de financiële sector de buitenwereld dienen. Maar het algemene beeld is dat de
sector alleen zichzelf dient. In hoeverre is dit beeld gerechtvaardigd? Om deze vraag te kunnen
beantwoorden, moeten we ons eerst afvragen wat het doel is van de financiële sector en vervolgens
beoordelen in hoeverre dat doel wordt bereikt.

□ DE FINANCIËLE SEC TOR : HEILIGEN OF ZONDA AR S?
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Toch is dit vreemd, want zoals hiervoor is opgemerkt, zijn de diensten die de sector levert essentieel
voor ons leven en onze welvaart. Sterker nog, als je vandaag kijkt naar de pioniers van de financiële
sector in ontwikkelingslanden, zie je dat het sociaal hervormers zijn. In de afgelopen decennia is
het slechts één keer voorgekomen dat de Nobelprijs voor de Vrede werd toegekend aan iemand uit
het bedrijfsleven, en dat was een bankier: Mohammed Yunus, oprichter van de Grameen Bank die
microleningen verstrekt waarmee duizenden mensen uit de armoede zijn gehaald.
Het werk van Yunus staat in een lange traditie. In Europa maakte Friedrich Raiffeisen zich
honderdvijftig jaar geleden sterk voor landbouwkredietbanken. In mijn eigen land, Schotland,
werden de eerste pensioenregeling met kapitaaldekking en een van de eerste spaarbanken niet
opgericht door speculanten maar door priesters van de anglicaanse kerk; de Trustee Savings Bank
werd opgericht door Henry Duncan en het Widows Pension Fund door Robert Wallace en Alexander
Webster. Zij deden dit omdat het financiële systeem mogelijkheden bood om problemen als gevolg
van armoede, ouderdom en afhankelijkheid aan te pakken.
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Dus wat is ‘het doel van de financiële sector’? Ik denk dat de sector ons de volgende vier elementen
moet bieden: 2
A Een plek om ons geld veilig te bewaren
B Hulp bij transacties
C Een manier om risico te delen
D Een manier om geld van punt A, waar het zich bevindt, naar punt B te krijgen, waar het nodig

is. In het jargon wordt dit ‘intermediëren’ genoemd.
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2 Drie van deze elementen keren terug in het rapport van de US Treasury.
Zie https://www.treasury.gov/initiatives/fsoc/Documents/Macroeconomic%20Environment.pdf, p. 18.
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Toen Henry Duncan zijn spaarbank oprichtte, wilde hij zorgen dat mensen hun geld veilig konden
bewaren. Wallace en Webster hielpen families om het risico van het overlijden van de broodwinner
te delen. Yunus brengt geld van waar het zich bevindt naar waar het nodig is. En er zijn nog vele
anderen, zowel tegenwoordig als in het verleden, die zowel financier als sociaal hervormer zijn.
Maar als we vandaag de dag kijken naar de financiële sector zien we, ondanks het feit dat grote
delen ervan belangrijke en welvaartsbevorderende diensten leveren, dat het algemene beeld slecht
is. Hier is een schokkend voorbeeld, afkomstig uit een onderzoek waarin werd geprobeerd te becijferen hoeveel de productiviteit van de financiële sector de afgelopen honderd jaar is toegenomen als
het gaat om intermediëring. De conclusie? Er is bijna geen verbetering.
Dit onderzoek is uitgevoerd door Thomas Philippon, hoogleraar aan de universiteit van New
York. Eenvoudig gezegd was zijn redenering dat de belangrijkste dienst die de financiële sector biedt,
bestaat uit het ophalen van geld in de buitenwereld en dit te herbeleggen in de buitenwereld. Hij
merkte op dat in de loop van de afgelopen honderd jaar ongeveer vier keer zoveel geld als percentage
van het BBP is geïntermedieerd, als gevolg van het feit dat mensen bankrekeningen openen en
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¶ Iedereen die geïnteresseerd is in building back better
moet over de financiële sector nadenken.
Het verkeerde vertrekpunt
Dit suggereert dat er een dieperliggend probleem is in de manier waarop we de financiële wereld
bestuderen. Financiële leerboeken gaan vaak uit van de gebruikelijke economische aannames, met
name dat concurrerende markten leiden tot efficiënte oplossingen. Dus de financiële sector – die
behoorlijk concurrerend is – zou efficiënt moeten zijn. Maar zoals we gezien hebben is dat niet het
geval. Paul Volker, voormalig voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve Bank, hekelt de sector

□ DE FINANCIËLE SEC TOR : HEILIGEN OF ZONDA AR S?

sparen voor pensioenen, bedrijven nieuw kapitaal ophalen en individuen leningen afsluiten. Maar
hij zag ook dat de kosten voor het uitvoeren van de functies van de financiële sector verviervoudigd
zijn, van 2% naar 8% van het BBP. De intermediëringskosten per eenheid product zijn vandaag
even hoog als honderd jaar geleden; destijds kostte het intermediëren van eenmaal het BNP 2%,
nu is het 8% voor viermaal het BBP. En dit ondanks onderwijs, de komst van computers en alle
andere technologieën die tot kostenverlaging hadden moeten leiden. Op deze manier beschouwd
heeft er geen productiviteitsverbetering plaatsgevonden in de financiële sector. Geen enkele andere
belangrijke sector heeft zo’n slechte staat van dienst.
Het lijkt er dus op dat de financiële sector manieren heeft gevonden om ons kosten aan
te rekenen, in plaats van nieuwe technologie te gebruiken om betere en goedkopere diensten te
leveren. Deze manier van meeropbrengst genereren wordt in economische termen rent extraction
genoemd.3 Indien de financiële sector écht concurrentieel zou zijn, dan zou dit niet mogen gebeuren.
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in zijn verslag.4 Het enige wat de financiële sector met al die innovatie heeft bereikt, beweert hij, is het
rondsluizen van meeropbrengsten (rents), met tegelijk een sterke toename van ‘rent extraction’. En dit
ondanks – of misschien zelfs vanwege – de manier waarop we het systeem bestuderen en structureren.
Laat het duidelijk zijn dat markten en concurrentie het lot van ons allemaal sterk kunnen verbeteren. Maar als je expertise koopt, en de expert je vervolgens dingen verkoopt die wel goed voor
hem zijn, maar niet voor jou, dan faalt de markt. Economen zijn zich hiervan bewust en noemen
dit ‘asymmetrische informatie’. Het komt in vele markten voor, en we zetten allerlei instellingen op
om ervoor te zorgen dat dit niet uit de hand loopt. Denk bijvoorbeeld aan de cultuur, de regulering,
de training en de ethiek die we van dokters verwachten. Of het bewijs dat we van ze verlangen
dat hun behandelingen effectief zijn. We doen dit omdat we erop moeten kunnen vertrouwen
dat dokters hun expertise (de asymmetrische informatie) in ons belang inzetten, en niet voor hun
eigen belang. De financiële sector heeft kenmerken die vergelijkbaar zijn met die van de medische
sector; asymmetrische informatie is alom aanwezig. Toch hebben we zelfs niet gedefinieerd welke
resultaten de financiële sector moet opleveren, laat staan dat we efficiëntie meten, of nadenken over
hoe we instellingen kunnen ontwikkelen die beter werk leveren.

Waar moeten we beginnen? Ik denk dat de nieuwe logica begint met bepalen wat we eigenlijk van
het financiële systeem verwachten. Het is duidelijk dat het de buitenwereld dient, maar ik heb nog
nooit een studie gezien waarin grondig is onderzocht wat mensen echt van het systeem verwachten.
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3 Bijvoorbeeld, er wordt ons vaak aangepraat dat we akkoord moeten gaan met het investeren van ons geld op een
manier die mensen uit de financiële sector in staat stelt ons geld te vragen voor onderlinge weddenschappen,
(tegen hoge kosten), in plaats van ons spaargeld efficiënt te beheren.
4 https://nypost.com/2009/12/13/the-only-thing-useful-banks-have-invented-in-20-years-is-the-atm/
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Een nieuw perspectief
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Betere instellingen ontwikkelen
We moeten daarom de aandacht richten op het ontwikkelen van instellingen die ontworpen zijn
om ‘de klus te klaren’. Om dat mogelijk te maken moeten we onze economische oogkleppen afzetten.
Economen gedragen zich vaak alsof hun vakgebied een soort wetenschap is en gehoorzaamt aan
natuurwetten. Dat is niet het geval. Het is een systeem van mensen. Zonder onze waarden en cultuur
storten onze economische instellingen in. Een van de redenen dat de Nederlanders en de Denen een
effectief pensioensysteem hebben, is dat ze in staat zijn geweest om een overeenkomst uit te werken
op basis van solidariteit tussen werknemers en werkgevers. En zoals we hebben gezien levert het
bouwen van zo’n sociaal systeem een flinke beloning op.
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Ik vermoed dat we in een dergelijk onderzoek zouden zien dat mensen ‘nutsdiensten’ willen: een
veilige bankrekening voor iedereen, een pensioen dat toereikend is tot je dood, financiering beschikbaar voor bedrijven. Maar zelfs in landen met zogenaamd geavanceerde financiële instellingen
bestaan veel van deze eenvoudige producten niet.
In Nederland en Denemarken, bijvoorbeeld, zijn pensioenen van werknemers bedoeld om een
inkomen te bieden tot de dag dat je overlijdt. In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten is het
pensioensysteem zo ingericht dat je een cheque krijgt als je met pensioen gaat – daarna word je
aan je lot overgelaten. Dit leidt ertoe dat hetzelfde gespaarde bedrag een Deense of Nederlandse
werknemer een 30% hoger pensioeninkomen biedt. Dat is een enorm voordeel van het ontwikkelen
van instellingen die geschikt zijn voor hun doel. In de Verenigde Staten is 6 tot 7 biljoen dollar geïnvesteerd in wat zij het 401K-pensioensysteem noemen. Als dat systeem 30% efficiënter was, zou dat
2 biljoen dollar extra opleveren.

De kracht van ons kapitaal benutten
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Er zijn dus dingen die we nu kunnen doen die een groot verschil kunnen maken. Op langere termijn
moeten we nog doortastender zijn. Het financiële systeem kan niet goed worden beschreven met
louter economische modellen die berusten op wiskunde en algebra. Het is een systeem van mensen
met impact op de samenleving. Als we een betere wereld willen opbouwen, moeten we de kracht
van dit systeem ten volle benutten. ▪

□ D AV I D P I T T- W AT S O N

Echter, in een kapitalistische wereld draait het financiële systeem niet alleen om geldstromen, het
gaat ook om macht. Een van de buitengewone innovaties van ons financiële systeem is de creatie
van bedrijfsaandelen. Er bestaat geen contract waarin is vastgelegd welke financiële vergoeding je
ontvangt voor je aandelen. Om die reden krijgen aandeelhouders de bevoegdheid om de bestuurders van het bedrijf te benoemen.
En wie zijn dan de aandeelhouders van onze grote bedrijven? Het zijn niet hoofdzakelijk vermogende particulieren, maar eerder grote financiële instellingen – Blackrock, Vanguard, Allianz,
Amundi – die het spaargeld verzamelen van miljoenen mensen als u en ik. Het zijn deze miljoenen
mensen waar instellingen zich om moeten bekommeren als ze de benoeming van bestuursleden
goedkeuren. En wij zouden dat van ze moeten eisen.
Het kan bijvoorbeeld niet zinvol zijn voor bedrijven, die het eigendom zijn van miljoenen mensen,
om onverschillig te staan tegenover klimaatverandering. Stel je voor dat Blackrock, Vanguard en
al die andere partijen overeen zouden komen dat ze alleen een directeur benoemen die er voor
staat om hun bedrijf op een duurzame manier te leiden, in overeenstemming met de doelen in het
Klimaatakkoord van Parijs. Dat zou een enorm positief effect hebben op het gedrag van bedrijven.
En het is iets dat wij, die ons geld aan hen toevertrouwen, vandaag van hen kunnen verlangen.
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‘De coronacrisis heeft bestaande ongelijkheid tussen groepen van mensen nog
vergroot.’ Deze stelling klonk het afgelopen jaar met behoorlijk luide stem in
het Vlaamse opinielandschap. De zoekterm ‘sociale ongelijkheid’ levert op
Gopress Academic vooral artikelen op waarin verschillende groepen slachtoffers
van de coronacrisis aan bod komen. En waarin ook verschillende vormen van
ongelijkheid worden benoemd: sociaal-economische ongelijkheid, digitale
ongelijkheid, gezondheids- en onderwijsongelijkheid. Op deze diverse verschijningsvormen van ongelijkheid gaan we nu verder in.
Reeds op 27 maart stellen Wouter Hillaert en Kobe Matthys in De Standaard
dat de regeringsmaatregelen voorbij dreigen te gaan aan specifieke groepen:
flexwerkers in het algemeen, poetshulpen en kunstenaars in het bijzonder. Zet dit
de deur op een kier voor een basisinkomen? De auteurs wijzen op de toegenomen
flexibilisering van arbeid, die niet bestand is tegen grote systeemschokken zoals
deze crisis. In Nederland, waar die flexibilisering de laatste jaren nog grotere proporties heeft aangenomen, worden meer en meer kanttekeningen geplaatst bij
het statuut van de zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel). In dit verband is het
rapport van Monique Kremer lezenswaardige literatuur. De Leerstoel P.W. Segers
van dit jaar handelde over dat onderwerp. Het webinar met onder meer Monique
Kremer kan herbekeken worden op de website van UCSIA.
Geert Buelens gaat in dit boek (en eerder ook in Knack en de Nieuwe Amsterdammer)
in op de maatschappelijke rol van kunstenaars in deze crisis. Kunnen zij niet
beter worden ondersteund door de overheid in deze barre tijden voor culturele
evenementen? Hij pleit voor een Cultural New Deal zoals president Roosevelt
deze uitdokterde in de Verenigde Staten van de jaren dertig. Kunstenaars werd
toen gevraagd om, in ruil voor een vast inkomen, zich een vast aantal uren
per week in te zetten voor cultureel-maatschappelijke projecten. Zoals in het
onderwijs, waar zij kansarme kinderen hielpen bij hun leesontwikkeling.
Opvallend is dat verschillende artikelen gaan over digitale ongelijkheid. Zo
meldt Anouk Torbeyns (DS 28 augustus) dat 40% van de Belgen digitale uitsluiting riskeert. Bijna één op de drie mensen met een inkomen lager dan 1200 euro
heeft geen internet. 75% procent van deze groep heet ‘digitaal kwetsbaar’ te
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zijn. Het rapport van de Koning Boudewijnstichting waarschuwt verder voor
een evenredig verband tussen digitale ongelijkheid en sociale ongelijkheid.
Die digitale ongelijkheid begint al op de lagere school. Ides Nicaise (DM 19
augustus) wijst erop dat afstandsonderwijs een grotere verantwoordelijkheid
legt bij de ouders. In die gezinnen die het meest kwetsbaar zijn voor de crisis,
bijvoorbeeld wegens jobs in sectoren die nu het hardst worden getroffen, zijn de
ouders vaak ook minder bekwaam om hun kinderen te helpen met schoolwerk.
Hier ontbreekt ook vaak kennis van de moderne ict, en is er binnen het gezin
vaak onvoldoende budget voor internet of voor laptops om afstandsonderwijs
te kunnen realiseren. En zelfs als de nodige middelen worden voorzien, dan
nog kunnen andere vormen van ongelijkheid de kop opsteken: taalongelijkheid, culturele ongelijkheid, een laag zelfbeeld.
Dit vraagt om actie, structureel én projectmatig, zo vond een groep academici van de Vlaamse universiteiten. Met de actie ‘1000×1000’ mikken zij op
minstens 1000 academici, zeker van hun inkomen in deze onzekere tijden, om
1000 euro te storten voor onderwijsprojecten van de Koning Boudewijnstichting. Eén van die projecten is specifiek gericht op digitale ongelijkheid.
De coronacrisis creëert niet alleen meer inkomensongelijkheid of meer ongelijke onderwijskansen op Vlaams of Belgisch niveau. In De Morgen van 4 juli
stelt de invloedrijke Timothy Garton Ash dat de crisis de landen in Zuid-Europa
economisch harder treft dan de noordelijke landen. Er is sterke solidariteit
nodig van het Noorden met het Zuiden. Dat kan in een gezamenlijk Europees
herstelplan – Ash schrijft dit artikel ruim vier maanden vóór de toewijzing van
de Europese SURE-gelden om de nationale facturen van de tijdelijke werkloosheid te lenigen –, dat onder meer uit een combinatie van leningen en giften kan
bestaan. Ash lanceert op zijn manier ook een voorstel in de richting van een
basisinkomen, in de vorm van een startkapitaal voor elke 22-jarige.
Daarmee zijn we in het hart van dit deel beland. De auteurs vertrekken allen
vanuit de stelling dat de sociale ongelijkheid op een of ander domein is toegenomen. De oplossing voor het bestrijden van die sociale ongelijkheid bestaat
uit meer solidariteit. Maar welke solidariteit? Warme, mensnabije initiatieven
die kort op de bal spelen en de nood lenigen daar waar die zich voordoet? Of
‘koude’, meer structurele vormen van solidariteit?
Volgens politiek filosoof Patrick Riordan SJ 1 wordt solidariteit op het niveau
van overkoepelende instellingen vaak als koud en afstandelijk ervaren. Deze
koude solidariteit moet daarom gekoppeld worden aan warme solidariteit:
de betrokkenheid en het engagement van burgers voor hun meer nabije leefgemeenschap. Daarbij is subsidiariteit een belangrijk beginsel. Dat betekent
1 Zie zijn bijdrage aan de ucsia-conferentie Voedselhulp en sociaal beleid in Europa
van 12 september 2019.
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dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen, op elk niveau: individuen,
lokale gemeenschappen, natiestaten, Europa.
Paul Scheffer en Willem Lemmens hielden respectievelijk in een essay en
een interview in De Standaard van 18 april een pleidooi voor grotere erkenning
voor lokale vormen van solidariteit. Hun opinies en een reactie van Frank
Vandenbroucke (DS 25 april) vormden de aanleiding voor een U-turn-webinar.
Frank Vandenbroucke werkte zijn opiniestuk en presentatie tijdens het
webinar uit tot een essay voor dit boek. De ‘warmte’ van solidariteit op lokaal
niveau moet zijn plaats vinden binnen een ‘koud’, meer structureel kader. Zo
is de sociale zekerheid als verzekeringsprincipe van de welvaartsstaat een
onmisbare motor om vrijheid en gelijkheid van individuen te bevorderen, en
armoede structureel te bestrijden. Problemen moeten structureel aangepakt
worden, op lokaal maar ook op overkoepelend niveau. Ook op Europees niveau.
Het standpunt van Vandenbroucke zit wat dat betreft op dezelfde lijn als dat
van Timothy Garton Ash.
Niettemin zijn vormen van warme solidariteit een noodzakelijke aanvulling
bij die zogenaamd koude solidariteit. Dit besef bewoog ook UCSIA tot actie.
Vanuit de in 2019 opgebouwde relaties en expertise inzake voedselbanken,
bracht UCSIA in samenwerking met de Universiteit Antwerpen vanaf april zo’n
300 vrijwilligers op de been, waaronder meer dan 100 studenten. Zij boden hulp
in organisaties waar het vrijwilligersbestand omwille van het risico op corona
of door de ziekte zelf werd uitgedund: bij de Antwerpse voedselbanken en later
ook in verschillende woonzorgcentra.
De grenzen tussen warme en koude solidariteit zijn soms moeilijk te trekken.
Neem nu de sector van de sociale economie. Deze begon onder de noemer
‘beschutte werkplaatsen’, en leek zich zo eerst en vooral als een plaats van
warme solidariteit te profileren. Intussen spreken we van maatwerkbedrijven,
en kent de sector bij benadering 50.000 jobs. Een aantal dat Gorik Ooms graag
zou zien verdubbelen. We spreken hier van een structureel aanwezige sector
in onze samenleving, die mensen helpt om hun leven effectief in handen te
nemen, en vooral ook hun gevoel van eigenwaarde versterkt.
In de context van de zoektocht naar een nieuwe regering valt enkele keren
de uitdrukking een nieuw sociaal contract of sociaal pact. Carl Devos stelt in mei
(DM 18 mei) dat een nieuwe regering op zoek gaat naar een herstelplan. Indien
ze daarbij ambitieus is, wordt zo’n herstelplan een nieuw sociaal contract. Een
dergelijk nieuw sociaal contract moet vorm krijgen over de klassieke partij- en
vakbondsgrenzen heen. Zo observeert Alain Gerlache (DM 8 juni) de ‘historische’
ontmoeting tussen Georges-Louis Bouchez (voorzitter MR) en Alain Verteneuil,
voorzitter van de socialistische vakbond ABVV/FGTB. Politieke tegenstellingen
en gevoeligheden zijn daarmee niet weg, maar het besef dat deze crisis noopt
tot samenwerking in een nieuw sociaal pact, is daar reeds duidelijk aanwezig.
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Een besef dat ook leeft bij de initiatiefnemers van 1000×1000. Ook zij
spreken van een nieuw sociaal contract (DS 9 september). Dat nieuwe contract
moet onder meer een rechtvaardiger verdeling van middelen en lasten bevatten.
Ook de intergenerationele solidariteit moet worden herbekeken.
Bea Cantillon geeft dit vernieuwde sociale contract verder vorm in haar
essay. Na de Tweede Wereldoorlog was de samenleving klaar voor een sociaal
contract, waarbij economische groei gekoppeld kon worden aan duidelijke afspraken tussen werknemers en werkgevers, en herverdeling kon plaatsvinden
dankzij de ontwikkeling van een sterke sociale zekerheid. Vandaag werkt deze
koppeling niet meer even goed. Reeds vóór de coronacrisis hinkte de sociale
bescherming achterop bij de reële noden in de samenleving, waardoor armoede en kansenongelijkheid toenamen. Daar zijn verschillende oorzaken voor.
Bijvoorbeeld de arbeidsemancipatie van vrouwen. Een positieve ontwikkeling,
maar in hetzelfde tijdsgewricht werden gezinnen minder stabiel en dus kwetsbaarder voor sociaaleconomische problemen. Het is maar één voorbeeld van
een sterk veranderde samenleving, die, zeker in en na corona, vraagt om een
nieuw en krachtig antwoord op de problemen: een vernieuwd sociaal contract.
Wat kan een dergelijk vernieuwd contract inhouden? Waardige minimum
inkomens voor wie werken en wie niet (meer) werken, zinvol werk voor iedereen,
betaalbare basisdiensten, kwaliteitsvolle zorg voor kinderen, zieken, personen
met een beperking en fragiele ouderen: het zijn elementen die in dit nieuwe
contract aan bod moeten komen. Het debat over de sociale verduurzaming van
de welvaartsstaat is daarmee op gang gebracht.
Heeft een nieuw sociaal pact nood aan een nieuwe sociale utopie? In zijn
essay voor deze bundel buigt Gie Goris zich over de structuur van utopisch
denken. Kunnen we pas echt vernieuwen als we oude huizen eerst slopen?
Volgens Goris vinden we de verzuchting van een dergelijke radicale aanpak
terug aan beide zijden van het politieke spectrum. In de Verenigde Staten
klonk het van linkerzijde dat de politie maar afgeschaft moest worden. Aan de
rechterzijde werd de legitimiteit van internationale instellingen als de World
Trade Organisation of de World Health Organisation in vraag gesteld. Goris
waarschuwt voor de verlokkingen van een Nieuwe Dageraad. Wie te radicaal
wil hervormen en van een wit blad wil vertrekken, loopt het risico uiteindelijk
in een gewelddadige, niets of niemand ontziende dystopie terecht te komen.
Tegelijk is een vorm van utopisch denken nodig, omdat systemische, structurele
onrechtvaardigheden anders nooit worden aangepakt. Men zegge het voort.
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¶ Om ongelijkheden te bestrijden,
is zowel meer koude solidariteit als
meer warme solidariteit nodig.
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¶ Politiegeweld is een van de verontrustende,

wereldwijde thema’s van dit vervloekte jaar 2020.
Vanuit de Verenigde Staten klinkt de roep om de
politie af te schaffen, maar kunnen we een betere
toekomst bouwen door het kreupele heden af te
schaffen? Gie Goris onderzoekt zowel zijn eigen
terughoudendheid als de aantrekkingskracht van
dat idee bij anderen. Dan blijkt de afstand plots
veel kleiner tussen de tegengestelde standpunten.
De toekomst is geen wit blad.
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Politiegeweld is een van de verontrustende, wereldwijde thema’s van dit vervloekte jaar 2020. Vanuit de Verenigde Staten klinkt de roep om de politie af te
schaffen, zoals elders de idee om bijvoorbeeld de Wereldhandelsorganisatie
of de hele ontwikkelingssamenwerking te dumpen terrein wint. Kunnen we
een betere toekomst bouwen door het kreupele heden af te schaffen? Gie Goris
schreef er een uitgebreide beschouwing over.

‘Utopieën blijken veel uitvoerbaarder dan men vroeger dacht. En
wij staan tegenwoordig voor een angstwekkender vraag: hoe kan
men vermijden dat zij voorgoed worden verwezenlijkt?’
Nikolaj Berdjajew, Russisch filosoof-anarchist uit begin twintigste eeuw.

#BeterNaVandaag
De prachtige ruimte van De Roma in Borgerhout was helemaal leeg, en dat was
de reden waarom wij er een tafeltje met drie stoelen, spots en vier camera’s
neerzetten. In volle lockdown wilden we met de #BeterNaCorona Sessies
enkele fundamentele vragen stellen in de hoop dat die na de crisis een beter
antwoord zouden krijgen dan daarvoor. Met Els Hertogen (11.11.11) en Jan
Orbie (UGent) sprak ik over internationale samenwerking. Onvermijdelijk
kwam ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ter sprake: de internationale instelling die de cruciale coördinatie verzorgde in de eerste weken en
maanden van de crisis, maar die tegelijk onder vuur ligt, vooral maar niet enkel
vanuit de VS.
Jan Orbie poneerde tijdens dat gesprek de stelling dat de wereld wel eens beter af kon zijn met minder internationale organisaties en instellingen, waarbij
hij vooral doelde op de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en het Internationaal
Monetair Fonds (IMF), instellingen die al decennia onder vuur liggen. ‘Zeg
je dan ook dat we zonder de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kunnen?’
Mijn vraag klonk verrast, omdat ik me eerlijk gezegd niet kon voorstellen dat
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het antwoord positief zou zijn. Orbie antwoordde zonder verpinken: ‘Radicaal
doorgetrokken, ja.’ Verder in het gesprek stelde Orbie dat ook ontwikkelingssamenwerking afgeschaft kon worden, in een rechtvaardige wereld.
Een paar uur later zat ik in het verlaten restaurant van De Roma, waar ik een
langeafstandsgesprek had met Olivia Rutazibwa (University of Portsmouth),
die voor een fellowship in Johannesburg zat en er door de coronacrisis niet
weg kon. We praatten onder andere over Black Lives Matter en Olivia verwees
op een bepaald moment naar de roep om abolition: zoals de slavernij afgeschaft
werd, zo moest nu de politie afgeschaft worden. Want een instelling die systematisch en gewelddadig racisme voortbrengt, heeft geen plaats in een wereld
waar mensenrechten universeel zijn.
Twee academici die op dezelfde namiddag, over heel verschillende problemen, met een opvallend gelijkaardig voorstel komen om het falen van essentiële instellingen aan te pakken: afschaffen, opdoeken, van nul herbeginnen
want het onrecht of de onmacht zit er te diep ingebakken.
Het idee is aantrekkelijk, omdat het toelaat een alternatief uit te denken dat
niet beladen is met de geschiedenis van geweld, verraad, corruptie en dure
hypocrisie die de werkelijk bestaande wereld zo bezwaart. Het is bovendien
de opdracht van de academicus om vrij te denken, want hoe kom je anders tot
de nodige inzichten en nieuwe uitzichten. Toch zat de ‘schaf de gebrekkige
werkelijkheid af’-benadering me dwars.
De toekomst is geen wit blad, dacht ik na het afsluiten van alle gesprekken
en het dichtklappen van de computer. Er zitten kreuken in, er staan al scheldwoorden en krabbels op, er is niet veel ruimte tussen alles wat al geschreven
is, en toch is dit het enige dat we hebben. Dit heden is de pagina waarop we het
verhaal van morgen moeten schrijven.
De Nieuwe Toekomst
Ik ben, met andere woorden, geen revolutionair. Maar ik blijf wel een koppige
hervormer. Ik weiger mij neer te leggen bij de wereld zoals die is, omdat die
onrechtvaardig, ongelijk, gewelddadig en op een zelfdestructieve manier
uitbuitend is. Maar ik huiver bij het enthousiasme dat gepaard gaat met elke
oproep om heden en verleden weg te vagen om ruimte te maken voor een
Nieuwe Dageraad.
We weten dat de kans groot is dat een Grote Sprong Voorwaarts naar zo’n visionaire utopie in de praktijk mislukt. Maar ook als een overheid of een beweging
slaagt in het radicaal veranderen van de wereld, is het allesbehalve zeker dat de
mannen en vrouwen, kinderen en volkeren die bevrijd, ontwikkeld of welvarend
moesten worden, enthousiast in de nieuwe werkelijkheid willen wonen.
En dan hebben we het nog niet over het lot van mensen die de Nieuwe
Toekomst in de weg staan. Mensen met een bril, bijvoorbeeld (die werden
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uit de rijen vluchtelingen gehaald toen de Rode Khmer in 1975 Phnom Penh
ontruimden). Of mensen zonder papieren (die moeten volgens extreemrechts
maar gaan verdrinken in de Middellandse Zee). Of gelovigen die de verkeerde
god aanroepen, of op de verkeerde manier de enige ware god.
Maar ik ga te snel en te ver. Want ik wil zeker niet suggereren dat de genoemde of andere academici, of activisten die een radicaal voorstel doen, ook maar
in de nabijheid komen van de dystopische excessen die we kennen uit de lange
geschiedenis van het utopische ideaal.
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De dagen na mijn bedenkingen over het witte blad won mijn journalistieke
nieuwsgierigheid het van mijn politieke ongemak. Ik begon, op de eerste
plaats, te onderzoeken waar die roep om de politie in de VS radicaal af te
schaffen vandaan kwam.
Want dat veel mensen het IMF of de WTO liever zien verdwijnen, was mij
wel duidelijk. Toen ik dat idee korte tijd later voorlegde aan een aantal internationale experts, reageerde de Braziliaanse auteur Frei Betto dat omstreden
instellingen afschaffen geen goed idee was. Maar hij voegde er wel meteen de
reden aan toe waarom anderen dat eisen: ‘Zowel het IMF als de WTO verdedigen in de eerste plaats privékapitaal, zijn voorstander van financiële speculatie
en leggen fiscale hervormingen en handelstarieven op die miljoenen mensen
tot armoede en ellende drijven. Hier in Latijns-Amerika zijn we vaak het
slachtoffer geweest van deze instellingen die door de kapitaalbezitters worden
gecontroleerd.’
De reden die Betto geeft om toch niet te pleiten voor de afschaffing van
internationale organisaties, is dat het de verkeerde strijd en de foute volgorde
is. De echte struikelblokken voor internationale samenwerking zijn lokale of
regionale machtsconflicten, zegt hij, en die hebben net fora nodig om aangepakt te worden. Adekeye Adebajo, directeur van het Institute for Pan-African
Thought and Conversation aan de Universiteit van Johannesburg, reageerde
gelijkaardig: ‘Natuurlijk zijn de WTO en het IMF allesbehalve perfecte instellingen, maar als ze niet bestonden, moest iemand ze oprichten. Je kan niet
zonder forum waarop handelsregels besproken en afgesproken worden.’
Nooit meer Flikken
Maar het afschaffen van de politie, dus. Ik leerde, om te beginnen, dat er binnen
BlackLivesMatter minder opgeroepen werd tot het radicale afschaffen van de
politie, en meer om de politie te defunden: de financiering ervan drastisch terug
te schroeven. Beide eisen vertrekken van de breed gedeelde onvrede over het – veel
te vaak gewelddadige – optreden van de – overdreven gemilitariseerde – politie.
Met minder middelen, zo gaat de redenering, zijn er minder dure wapens, minder manschappen en minder militaire uitrusting. Dat zal meer verandering
teweegbrengen dan alle oproepen, onderzoekscommissies en aanbevelingen
om de politie te hervormen uit het verleden. En for the record: die commissies
zijn letterlijk even oud als de Amerikaanse politiemacht zelf.
Er komt nooit wat van al die aanbevelingen, schreef Mariama Kaba, een activiste die zich al lang inzet tegen het opsluiten van jongeren in de gevangenis, in
de New York Times. En ze is zeker: ook dit keer zal dat niet anders zijn. Daarom
plaatste ze een duidelijke en uitdagende kop boven haar bijdrage: Ja, we bedoelen
letterlijk: schaf de politie af. Dus toch: abolition, niet gewoon minder middelen en
meer controle.
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Deze passage uit haar opiniestuk viel me vooral op: ‘Als mensen, en vooral witte mensen, zich een wereld zonder politie proberen voorstellen, dan vertrekken
ze van een samenleving die zo gewelddadig is als we haar vandaag kennen,
maar dan zonder ordehandhaving – en daar schrikken ze van terug. Als
samenleving zijn we zo geïndoctrineerd door de gedachte dat we problemen
oplossen door blauw op straat en mensen achter tralies, dat we enkel gevangenissen en politie kunnen zien als oplossingen voor geweld en schade. Mensen
zoals ik, die pleiten voor het afschaffen van gevangenis en politie, vertrekken
van een andere visie.’
‘Wij’, vervolgt Kaba, ‘vertrekken van een samenleving die gebouwd is op
samenwerking in plaats van individualisme, en op wederzijdse hulp in plaats
van op zelfbehoud. Hoe zou dit land eruit zien als we miljarden dollars konden
uitgeven aan huisvesting, voedsel en onderwijs voor allen? Het is een verandering die niet van de ene op de andere dag zal plaatsvinden, maar de protesten
tonen dat veel mensen een andere kijk op veiligheid en rechtvaardigheid willen
omarmen.’
Voor de volledigheid: Kaba en andere activisten funderen hun voorstel om
de politie af te schaffen grosso modo op drie argumenten: (1) de politie als
instelling is in de VS ontstaan om de controle van de witte kolonisten over de
zwarte slaven te verzekeren, (2) het racisme van die begindagen is nog elke dag
te herkennen in de praktijken van onder andere racial profiling, en (3) de politie
is zo gemilitariseerd en structureel ingesteld op gebruik van geweld, dat ze een
voortdurende bedreiging geworden is voor de gemeenschappen die ze geacht
wordt te beschermen – en dat geweld wordt verhoudingsgewijs vooral tegen
zwarte inwoners of etnische minderheden gericht.
Hoe dieper ik spitte, hoe groter mijn sympathie voor de beweging, haar
argumenten en haar voorstellen. De weken die volgden, toonden ook aan dat
het politieprobleem in de VS wellicht urgenter is dan bij ons, maar ook dat
het hier een pak groter is dan we vaak beseffen. Het dodelijke politiegeweld in
Brussel, de controversiële aanpak van een strandrel in Blankenberge, het trotse
poseren bij de geconfisqueerde schamele bezittingen van transmigranten, de
video op de luchthaven van Charleroi waarin agenten een man doodknijpen
terwijl een collega grapjes maakt en de Hitlergroet brengt. En daar bovenop:
de politievakbond die wel beelden publiceert van onaanvaardbaar geweld
tegen de arm der wet, maar onvindbaar is als het aankomt op het houden van
de politie aan de wet zelf. De aantrekkingskracht van het weg-ermee-voorstel
nam met elk nieuw incident toe.
De geruststellende kloof tussen woord en daad
Het voordeel van de radicale eis tot afschaffing van de politie is juist dat het
dwingt tot onderzoek, bevraging, debat. Haalbare stappen en pragmatische
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voorstellen zouden nooit zoveel onderzoek losmaken, al was het maar omdat
ze suggereren dat het probleem beheersbaar is en met technocratische ingrepen geremedieerd kan worden. Als het slechts een kwestie is om de rotte
appels te detecteren, dan kan de mand gered worden.
Een radicaal, utopisch voorstel heeft als eerste functie een bestaand onrecht compromisloos te belichten en als tweede de mobilisatiekracht ertegen
te versterken: strijden voor een alternatief is altijd aantrekkelijker dan een
loutere verwerping van het onwenselijke of onaanvaardbare. Misschien is het
ontbreken van dat tweede deel wel een van de belangrijkste oorzaken van mijn
onrust bij de abolitionisten.
In elk geval raakte ik niet af van mijn voorbehoud voor hun witte blad. De utopische praktijk – het implementeren van een radicaal veranderingsproject – moet
bovendien niet alleen afrekenen met wetten, praktische bezwaren en gevestigde
belangen, maar ook met de onvolkomenheden van mensen, hun geschiedenissen, hun verlangens. En ja, dat is inclusief de vervelende kanten van de mensen
die bescherming, gelijkheid en mensenrechten verdienen.
De meeste mensen deugen, ontegensprekelijk, maar dat is nog geen garantie dat deugdelijke plannen mensen gelukkig maken. Een wereld zonder
ongelijkheid, waar mensen samen voor elkaar zorgen en waar overheden echt
het algemeen belang dienen, zo’n wereld heeft wellicht geen politie nodig,
geen ontwikkelingssamenwerking en heel andere internationale organisaties.
Het probleem is: je creëert zo’n wereld van gelijke kansen en rechtvaardige
vrijheden niet simpelweg door de kreupele werkelijkheid af te schaffen.
Ik citeerde hierboven al de stelling van de Braziliaanse dominicaan Frei Betto
over de volgorde der dingen. Om internationaal tot eerlijkere verhoudingen te
komen, zegt hij, moet je internationale fora niet afschaffen, want dan verdwijnt
net de mogelijkheid om met elkaar te praten en nieuwe oplossingen uit te werken.
Het doet denken aan de uitspraak van de legendarische VN s ecretaris-generaal
Dag Hammerskjöld in 1954: ‘De VN zijn niet opgericht om de mensheid naar de
hemel te geleiden, maar om haar te redden van de hel.’
Veralgemenend kan je zelfs stellen dat de utopische ideeën die gepresenteerd worden als oplossing voor actueel onrecht, pas kunnen werken als dat
onderliggende onrecht eerst uitgeroeid is. Dus, ja: een rechtvaardige wereld
behoeft geen ontwikkelingssamenwerking. Als de macht gelijk verdeeld is,
kunnen we zonder de organisaties die de machtigen telkens weer bevoordelen.
En steden waar geen armoede of uitsluiting meer bestaat, iedereen een waardig leven leidt en de toekomst van de kinderen geborgen is, kunnen misschien
zonder politie. Maar wat schiet je daarmee op, vandaag?
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nv De Nieuwe Wereld
Mijn voorbehoud tegen de politiek van het witte blad is niet origineel. En
de kritiek op utopisch beleid is veel beter en uitgebreider verwoord door de
Nederlandse filosoof Hans Achterhuis in boeken als De erfenis van de utopie
en De neoliberale utopie. In het eerste waarschuwde hij voor de volgens hem
onvermijdelijk dystopische consequenties van elke doorgedreven poging om
het utopische ideaal te gebruiken als een concreet beleidsprogramma. In het
tweede illustreert hij die vrees door te focussen op de enige utopie die in onze
contreien – en ver daarbuiten – in echt beleid omgezet werd de voorbije decennia: de neoliberale markt als heilstaat, gebaseerd op de ideeën van Ayn Rand
en Milton Friedman.
Het was ook Achterhuis die me tijdens een interview in 2014 geleden het
citaat van Nikolaj Berdjajew, waarmee ik dit essay open, bezorgde. Aldous
Huxley gebruikte het als opdracht in zijn roman Heerlijke nieuwe wereld uit 1932.
Het is wellicht niet geheel toevallig dat we, een kleine eeuw later, opnieuw
aangetrokken worden door utopische voorstellen. Achterhuis stelt dat het utopisch denken begon ‘als een antwoord op het herfsttij van de Middeleeuwen en
het begin van de moderne tijd, een periode die door rampen, plagen, conflicten
en onzekerheden gekenmerkt wordt. Angst voor de duivel, de vrouw, de jood,
de vreemdeling, de natuur en de dood, zijn vergeleken met eerdere en latere
perioden overvloedig aanwezig.’ Wie parallellen ziet met deze tijd en haar
onzekerheid, crisissen en angsten, hoeft zich niet te verantwoorden.
In 1999 brachten we Achterhuis samen met de Belgische priester-socioloog
François Houtart, een van de initiatiefnemers van het Wereld Sociaal Forum
waar anderglobalisten aller landen verzamelden om de neoliberale orde van
het Wereld Economisch Forum te verwerpen. In 1999 keken we vooral terug
op een decennium dat het zonder grote verhalen moest stellen – met uitzondering van de zapatistische opstand in Mexico. In de antikapitalistische strijd
was veel fout en nog meer verloren gegaan, dat gaf Houtart toe. Maar hij was
scherp voor de postmoderne filosofen en hun afkeer van het Grote Verhaal:
‘Dat postmodernisme stelt dat het gevaarlijk is om een sociale utopie na te streven. Daarmee ontneemt men de mensen die lijden onder het reëel bestaande
kapitalisme één van de belangrijkste instrumenten om zich te ontdoen van hun
verdrukking.’
Ik reageerde met de vraag of Achterhuis het dan fout had. Waren niet de
utopieën gevaarlijk, maar het verdwijnen ervan? Houtarts antwoord, stel ik nu
vast, verwoordt mijn actuele aanvoelen beter dan ik het zelf zou kunnen: ‘Een
utopie kan wel degelijk gevaarlijk zijn. Zodra men denkt dat ze hier, op aarde
gerealiseerd kan worden, gaat het fout. Dat geldt niet alleen voor de sociale utopieën van de laatste eeuwen, maar ook voor veel religieuze bewegingen sinds
de dertiende eeuw. Telkens mensen het Nieuwe Jeruzalem op aarde wilden
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installeren, is dat in een catastrofe geëindigd. Wie gelooft het patent te hebben
op een perfect maatschappelijk systeem, die zal altijd weer een inquisitie nodig hebben om halsstarrige zondaars, ketters of ongelovigen te berechten. Ik
benader een utopie niet als een gestolde en voor eeuwig vastgelegde waarheid,
maar als een dynamisch gegeven. Als het enige tegengif dat echt werkt tegen
de erfzonde van onverschilligheid en onrechtvaardigheid. Een utopie is echter
enkel geloofwaardig als ze opgebouwd wordt en dus ook bijgesteld kan worden. Als ze verstart tot een dogma, heeft ze geen betekenis meer.’
De horizon en de weg ernaartoe
Er zijn dus alvast dimensies die ik moet onderscheiden: het radicaal-utopische
voorstel, de utopie als alomvattend maatschappelijk alternatief en het omzetten van het ene of het andere in concrete, politieke praktijk. Want een utopie
is, anders dan het Beloofde Land uit religieuze of premoderne tradities, wel
degelijk een menselijk ontwerp dat door mensen opgebouwd en gerealiseerd
moet worden.
De vraag is dus niet eenvoudig of wij moeten vrezen voor de effectieve verwezenlijking van de ideeën en voorstellen waarmee verzet tegen onrecht, geweld,
uitsluiting en racisme verwoord worden – zoals Berdjajew suggereert. En het
antwoord is zeker geen simpele verwerping van ideeën die ‘utopisch’ zijn, in de
betekenis van onhaalbaar binnen de wereld en de werkelijkheid zoals we die
kennen. Want die wereld willen we net veranderen. De kernvraag is wel: werkt
de utopie als een horizon waar men stap voor stap naartoe werkt, of wordt ze
gehanteerd als het enige project dat aanvaardbaar is en dus ook onmiddellijke
en volledige uitvoering vereist?
‘De utopieën van de jaren zestig of zeventig waren te haastig’, zei François
Houtart nog. ‘Men dacht dat de Grote Droom gerealiseerd kon worden op korte termijn, terwijl een echt fundamentele verandering van een maatschappij
verschillende generaties duurt.’ Ik begrijp dat zo: mensen hebben een concreet
en verwezenlijkbaar beeld van een goede en rechtvaardige wereld nodig om er
elke dag voor te vechten, maar ze moeten dat doen in het besef dat ze er zelf
niet zullen geraken. Sterker: revolutionair ongeduld kan een even grote vijand
zijn van het rechtvaardige ideaal als apathie of aanvaarding van het status quo.
Je zou kunnen zeggen: niet de utopie moet verworpen worden, maar het
gebruik ervan moet aandachtig bewaakt worden. En net daarom mag er geen
tijd verloren worden.
Want de tolerantie voor de repressieve aspecten van de Ideale Wereld groeit
evenredig met de diepte van de crisis en onzekerheid. Wat vandaag nog geldt
als onaanvaardbare beperkingen op fundamentele vrijheden zoals het recht
op een eigen mening, het recht op organisatie, het recht op vrije pers, kan,
als de chaos lang duurt en verwoestend is, omslaan in de roep om een harde
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hand. Toen de Taliban in 1996 aan de macht kwamen in Afghanistan, ging
er een zucht van verlichting door de straten van Kaboel, Kandahar en Jalalabad. ‘Je kon je buidel met geld op straat laten liggen, want niemand nam iets
dat hem niet toebehoorde’, wist een boer die ik twintig jaar later sprak nog.
En natuurlijk, dat kwam omdat een dief riskeerde zijn hand of zijn leven te
verliezen. Maar na jaren van plundering, was er vraag naar onbarmhartigheid.

¶ De aantrekkingskracht van radicale ideeën groeit
als de status quo onrechtvaardig blijft.

De dystopie van de mensenrechtenverdediger zag er voor de uitgeputte bevolking eerder uit als een utopie van recht, orde en herstel. Met andere woorden:
wie de utopie wil vrijwaren van haar eigen dystopische tegendeel, moet handelen voordat de ruimte voor hervormingen weggesmolten is.
Symbolen, rotte appels en structuren
Daarmee beland ik stilaan aan de overkant van mijn beginvraag. Van mijn
huiver voor activisme dat de toekomst alleen wil schrijven op een maagdelijk
wit blad, beland ik in de overtuiging dat er zonder radicaal nieuwe voorstellen
geen betere toekomst mogelijk is. Want de korte termijn biedt te weinig ruimte
voor fundamentele verandering, en de haalbare ideeën plooien zich te veel naar
de mondiale wanverhoudingen en bestaande onrechtvaardigheden.
Bovendien verwart men soms doelen met effecten, of haalbare stappen met
grote overwinningen. ‘In elke bevrijdingsstrijd zijn er soft targets, makkelijke
en bereikbare doelwitten. Die zijn belangrijk omdat ze helpen de strijd en de
woede zichtbaar te maken en op de maatschappelijke agenda te zetten, zeker
als je er overwinningen mee kan scoren’, zegt de Zimbabwaanse historicus
Sabelo Ndlovu in een gesprek over dekolonisering en Black Lives Matter. ‘Maar
dat betekent niet dat de strijd zich helemaal in die soft targets mag verliezen.
Het gaat niet over de standbeelden, het gaat over de ongelijkheid.’
Op dezelfde manier geldt: het gaat niet over een rotte appel, het gaat over
de instelling; het probleem is niet dat mensen grove fouten maken, maar dat
systemen ongelijkheid, afhankelijkheid en machtsmisbruik produceren. Maar
als de structuren het centrale onderwerp zijn, dan zijn spectaculaire ideeën
zelden het antwoord.
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De utopische horizon is niet het afschaffen van de politie, maar het creëren
van veilige wijken en waardige levens. Het ideaal is niet het afschaffen van
ontwikkelingssamenwerking, maar het realiseren van een rechtvaardige
wereldhandel, een financieel systeem dat belastingontwijking of -ontduiking
onmogelijk maakt, effectieve corruptie- en fraudebestrijding bij bedrijven en
overheden, een grondstoffenbeleid dat uitputting en onteigening door buitenlandse spelers voorkomt ...
Het is duidelijk dat die einddoelen niet minder utopisch zijn, ze zijn wel minder
symbolisch. Ze zijn moeilijker en dus minder populair, ze zijn ook minder
geschikt voor een gemediatiseerd optreden en vragen meer volgehouden strijd,
organisatie, analyse. Ze vragen meer ontwerp en focussen minder op afbraak.
Maar is het risico op autoritair misbruik anders? Dat hangt, zoals gezegd,
minder af van de dromen dan van de daden. Weinig mensen geloven in de
magie van het volkomen nieuwe ontwerp, maar als de belofte op stapsgewijze
hervormingen niet langer geloofwaardig is, blijft alleen het witte papier over.
Wie daar ongerust over is, moet nu voor meer rechtvaardigheid zorgen. ▪
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¶
Wie de utopie wil vrijwaren
van haar eigen dystopische tegendeel,
moet handelen voordat de ruimte voor hervormingen
weggesmolten is.
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NAAR·100.000·JOBS
IN·DE·SOCIALE
CIRCULAIRE
ECONOMIE
¶ Als er straks, na Covid-19, een nieuwe golf van

werkloosheid op ons afkomt, hoe gaan we daar
dan mee om? Proberen we nog innovatiever
en nog productiever te worden? Of vertrekken
we vanuit het recht op werk en aanvaarden we
dat als de markt niet voor iedereen een baan
kan scheppen, de maatschappij de markt moet
corrigeren door middel van begeleide en
gesubsidieerde tewerkstelling in de sociale
circulaire economie?
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In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw werd een groot deel van de wereld getroffen door
een economische crisis, waardoor honderdduizenden mensen in België werkloos werden. Er kwam
een gevarieerd arsenaal aan tewerkstellingsmaatregelen, zoals het ‘derde arbeidscircuit’ (DAC), de
‘gesubsidieerde contractuelen’ (Gesco), de ‘artikel-60-tewerkstelling’ (verwijzend naar artikel 60§7
van de OCMW-wet), de ‘sociale werkplaatsen’ (naar het model van de ‘beschutte werkplaatsen’,
maar dan voor mensen met een minder manifeste beperking), de ‘arbeidszorg’, de ‘lokale diensteneconomie’, de ‘Vlaamse ondersteuningspremie’ (VOP), de ‘sociale inschakelingseconomie’ (SINE),
en dan vergeet ik er ongetwijfeld nog.
Al die maatregelen samen, of, juister, de economische activiteit die dankzij deze maatregelen
ontstaat, wordt in Vlaanderen ‘de sociale economie’ genoemd. Dat zorgt soms voor verwarring, omdat elders in Europa, zelfs in België buiten Vlaanderen, het begrip ‘sociale economie’ een veel bredere
betekenis heeft. Zoals Wim Van Opstal (2017: 6) het schrijft: ‘Zo bakent ook het Vlaamse beleid de

□ NA AR 100.000 BANEN IN DE SOCIALE CIRCUL AIR E ECONOMIE

N A A R 1 0 0.0 0 0 B A N E N I N D E S O C I A L E C I R C U L A I R E E C O N O M I E

U -T U R N 2 0 2 0 ∙ Naar een nieuw sociaal contract

s ociale economie in hoofdzaak af rond de tewerkstelling van kansengroepen. We hanteren daarbij
in Vlaanderen een veel beperktere definitie van sociale economie dan wat Europees en internationaal gangbaar is.’ Omdat niet iedereen het met deze enge afbakening eens is zal de verwarring nog
wel even blijven duren, maar in deze bijdrage bedoel ik inderdaad de door de overheid ondersteunde
tewerkstelling van kansengroepen wanneer ik het over sociale economie heb.
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Nogal wat pioniers in de sociale economie waren tegelijkertijd pioniers in de bescherming van het
milieu en het klimaat. De Kringwinkels zijn het meest bekende voorbeeld daarvan. De arbeid die
dankzij sociale tewerkstellingsmaatregelen ter beschikking kwam, werd ingezet om goederen in te
zamelen die anders bij de afvalberg terecht zouden komen, om die goederen op te knappen en voor
een zacht prijsje te verkopen. Dat verklaart waarom Bea Cantillon, Jill Coene en Sarah Marchal
(2019a) de sociale economie zien ‘als het middel om mensen uit de armoede te tillen, én als een waardevol laboratorium voor de klimaattransitie’. Echter, ook hier kan begripsverwarring ontstaan, in
die zin dat HERW!N, de koepel van de sociale circulaire ondernemingen waar ik beleidsmedewerker
ben, ‘circulair’ invult op de manier van Kate Raworths ‘donuteconomie’. Het doel van de economie
is, of zal moeten zijn: ‘binnen de mogelijkheden van de planeet kunnen voorzien in de behoeften van
iedereen’. (Raworth 2017: 15) Dat betekent dat ook diensten die voorzien in belangrijke behoeften
en die de draagkracht van de planeet niet belasten – zoals het gezelschap houden van eenzame
bejaarden in woonzorgcentra – als sociale circulaire economie worden beschouwd.
Het is niet zo eenvoudig om in te schatten hoeveel arbeidsplaatsen er momenteel in Vlaanderen
in de sociale circulaire economie bestaan. Zoals altijd hangt het ervan af hoe je meet. Meet je het
aantal personen of het aantal voltijdse equivalenten (VTE) ? Het is een kwestie van kiezen, maar
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Waarom de sociale economie noodzakelijk is
Alle mensen, en dus ook alle inwoners van België en Vlaanderen, hebben recht op arbeid. Dat is bepaald in artikel 6 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten
van 19 december 1966, waarbij België ‘partij’ is.
Een modern begrip van mensenrechten houdt er rekening mee dat rechten ook plichten veronderstellen, en dat staten hun inwoners vertegenwoordigen. Het recht op arbeid veronderstelt voor
veel mensen dat de overheid passende maatregelen neemt, daartoe middelen inzet, en die middelen
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sommige bronnen tellen ‘koppen’ en andere tellen de VTE’s. Tellen we de maatregelen die enkel
een korting op RSZ-bijdragen meebrengen ook mee? Tellen we de arbeidszorg (AZ) mee? Dat is
meer een methode dan een maatregel; de betrokken personen krijgen geen arbeidsovereenkomst
maar beschouwen hun ‘werk’ wel degelijk als werk. Bovendien bestaan er nogal wat verschillende
AZ-maatregelen, waarvan sommige eerder als een vorm van welzijnszorg werden geconcipieerd
(en vanuit het Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin (WVG) worden gesteund) terwijl
andere veeleer als een vorm van arbeid met ondersteuning werden geconcipieerd (en vanuit het
Departement Werk & Sociale Economie (WSE) worden gesteund).
Preciezere cijfers zouden nuttig zijn, maar het ontbreken ervan mag ons er niet van weerhouden te pleiten voor een gevoelige verhoging – lees: verdubbeling – ervan. Ik hou het voorlopig bij
50.000 bestaande arbeidsplaatsen, en wil hier een pleidooi houden voor een verdubbeling ervan. Als
de sociale circulaire economie echt het middel is om mensen uit de armoede te tillen en de U-turn
van klimaattransitie in te zetten, dan moet er voor elke bestaande plaats minstens een extra plaats
bijkomen.
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komen van de inwoners. Aldus is arbeid niet enkel een recht, maar ook een plicht, met het doel bij
te dragen tot de middelen waarmee anderen hun rechten op arbeid, gezondheidszorg, onderwijs
en dergelijke kunnen laten gelden. Ook deze plicht is niet absoluut, maar wordt begrensd door het
recht op onderwijs, het verbod op kinderarbeid voor jongeren, het recht op gezondheid en het recht
op sociale zekerheid voor ouderen. Daarom hou ik in deze bijdrage rekening met de leeftijdsgroep
20 tot 64 jaar.
Volgens een studie uitgevoerd in 2018 – dus voor de Covid-19-crisis – telde het Vlaamse Gewest
3.816.900 inwoners in die leeftijdsgroep van 20 tot 64 jaar. (Vansteenkiste, Sourbron, Scholiers,
Van Onacker, et al., 2019: 7) Daarvan waren 2.849.000 mensen aan het werk. Dat betekent dat
967.900 inwoners van Vlaanderen niet aan het werk zijn: hun recht op arbeid is niet vervuld en zij
dragen niet bij tot de middelen die de overheid nodig heeft om het recht op arbeid te verwezenlijken.
Van dat kleine miljoen inwoners van Vlaanderen die niet aan het werk zijn, worden er slechts 95.300
beschouwd als ‘werklozen’: zoekend naar werk en beschikbaar voor werk. Toch mogen de overige
872.500 niet-werkende mensen niet buiten beschouwing blijven wanneer we het recht op arbeid
willen realiseren. Ook in die groep zit ‘arbeidspotentieel’: mensen die ofwel zouden willen werken
indien er werk op hun ‘maat’ zou zijn, ofwel zouden kunnen werken indien er werk op hun ‘maat’
zou zijn. Als we studenten, huisvrouwen en -mannen en mensen in ‘prepensioen’ buiten beschouwing laten, en ervan uitgaan dat bij de arbeidsongeschikten slechts de helft volledig ongeschikt is
en de andere helft ongeschikt voor de beschikbare arbeidsplaatsen, dan blijft er nog ruim een half
miljoen inwoners van het Vlaamse Gewest over, van wie we kunnen stellen dat hun recht op arbeid
niet vervuld is.
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Terwijl voor een half miljoen inwoners van het Vlaamse Gewest het recht op arbeid niet vervuld
is, ‘schreeuwt de arbeidsmarkt om technisch geschoold personeel’. (Haeck 2014) Dat is minder
paradoxaal dan het op het eerste gezicht zou kunnen lijken. België, en dus ook Vlaanderen, doet het
goed op het vlak van de strijd tegen inkomensongelijkheid: volgens de zogenaamde ‘Commitment to
Reducing Inequality Index’ van Oxfam staat België op de zesde plaats wereldwijd, na Denemarken,
Duitsland, Finland, Oostenrijk en Noorwegen. (Trends 2018) Ook volgens de Gini-index doet België het
goed: in Europa moeten we enkel Finland laten voorgaan. (FOD Volksgezondheid 2019) Dat s ucces
danken we aan hoge minimumlonen, gekoppeld aan hoge belastingen en hoge sociale uitgaven.
België is de kampioen van de herverdeling: de ongelijkheid van de inkomens uit arbeid is (relatief)
hoog, maar met socialezekerheidstoelagen (zoals toelagen voor werkloosheid of langdurige ziekte),
rijden we de gaten dicht. (Abbeloos 2014)
Echter, om dit model in stand te houden moeten onze ondernemingen streven naar een bijzonder
hoge productiviteit. De goedkoopste baan in België is nog altijd een relatief dure in vergelijking met
de rest van de wereld. Wie wil werken maar niet kan voldoen aan de hoge productiviteitsverwachtingen vindt geen plaats op de arbeidsmarkt. (Het Laatste Nieuws 2019) We kunnen dus stellen dat
de langdurige ongewilde werkloosheid of ‘inactiviteit’ van minstens een half miljoen inwoners van
Vlaanderen een gevolg is van een sociaaleconomisch model waar de meerderheid van de inwoners
wel bij vaart. Voor de betrokken personen die langdurig werkloos of inactief zijn, is dat een magere
troost: niet alleen hun recht op arbeid wordt hen ontzegd, ze lopen ook een groot risico om in de
armoede terecht te komen (of erin te blijven hangen).
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Waarom de circulaire economie noodzakelijk is

□ GORIK OOMS

Het antwoord van klassieke economen op armoede en uitsluiting is groei. Als we allemaal samen
meer consumeren, moeten we allemaal samen meer produceren, en dan wordt de economische
koek zo groot dat zelfs diegenen die er maar een stukje van krijgen toch genoeg hebben. Bovendien
zal er dan zo veel werk zijn dat er voor iedereen die iets kan en wil doen ergens een baan ontstaat.
Deze klassieke oplossing gaat voorbij aan een aantal simpele realiteiten. Ten eerste dat armoede
een relatief gegeven is. Als de gemiddelde ‘arme Belg’ vandaag vijf keer zoveel inkomen krijgt als
de gemiddelde ‘arme Belg’ van vijftig jaar geleden, terwijl alle anderen tien keer zoveel inkomen
krijgen, dan is die ‘arme Belg’ nog meer uitgesloten of gemarginaliseerd dan vroeger. Ten tweede
dat meer productie niet noodzakelijk meer banen betekent. Ten derde dat er grenzen zijn aan de
draagkracht van de planeet, zowel wat betreft de capaciteit om bijkomende grondstoffen te leveren
als wat betreft de capaciteit om de schadelijke bijproducten van sommige economische activiteiten
te absorberen. Wat de zogenaamde ‘broeikasgassen’ betreft, zitten we (alle mensen ter wereld samen)
al ver over de limiet, en België behoort tot de koplopers van alle landen. (World Wildlife Fund 2020)
Meer groei, voor zover die gepaard gaat met meer broeikasgassen en/of meer gebruik van grondstoffen, brengt niet alleen de toekomst van de inwoners van België in gevaar. Die groei staat ook in
de weg van economische groei elders in de wereld – tenzij we aanvaarden dat alle landen hetzelfde
groeipad volgen als dat van België, en we dus allemaal samen de wereld onleefbaar maken.
Voor sommigen is de enige oplossing voor dit probleem ‘ontgroei’ (in het Engels ‘degrowth’ ).
(Hickel 2020) Voor anderen is de oplossing een ander soort groei. Het verschil tussen beide benaderingen is in grote mate een semantische discussie. Er is geen ruimte meer voor de bijkomende
productie van goederen die bijkomende grondstoffen vereisen en bijkomende uitstoot van broeikas-
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gassen met zich meebrengen. Er is wel nog ruimte voor het hergebruiken van bestaande producten
en voor de bijkomende productie van goederen die geen nieuwe grondstoffen vereisen en geen
bijkomende uitstoot van broeikasgassen met zich meebrengen. Er is vooral ruimte voor – en nood
aan – diensten die het leven van mensen beter maken, zonder inzet van goederen. Een economie
waarin wederzijdse dienstverlening consumptie van goederen vervangt kan je zowel ‘ontgroei’ als
een ander soort groei noemen.
Volgens Kate Raworths donuteconomie is het doel van de economie om ‘binnen de mogelijkheden van de planeet te kunnen voorzien in de behoeften van iedereen’. (Raworth 2017: 15) Alle
economische activiteiten die ervoor zorgen dat iedereen boven het ‘sociaal fundament’ uitkomt – en
dus dat de rechten op gezondheid, onderwijs, energie, voedsel, water, gelijke kansen, huisvesting,
inkomen en werk voor iedereen vervuld zijn – zonder dat we allemaal samen boven het ‘ecologisch
plafond’ uitkomen, behoren tot de sociale circulaire economie. Een gelijkaardige benadering is de
‘betekeniseconomie’ van Kees Klomp: ‘in de betekeniseconomie is “maatschappelijk van betekenis
zijn” de primaire vorm van waarde-uitwisseling’. (Klomp, Wobben, & Kleijer 2016: 17)
Dat betekent dat sociaal ondernemen en circulair ondernemen niet enkel ‘met elkaar verzoenbaar zijn’: ze gaan noodzakelijkerwijze samen. Sociaal ondernemen zonder rekening te houden
met de grenzen van de planeet is – op termijn – niet echt sociaal, want de meest kwetsbaren in
de samenleving, in Vlaanderen en wereldwijd, zullen het eerst en het ergst worden getroffen door
de uitputting van de planeet. Dat is nu al zo wat betreft de gevolgen van klimaatverandering.
(Singer 2018) Circulair ondernemen zonder rekening te houden met de behoeften van iedereen is
– op termijn – niet echt circulair. Diegenen aan wier basisbehoeften niet is voldaan, of die in grote
onzekerheid of ‘precariteit’ leven, zullen zich immers blijven verzetten tegen maatregelen die zijn
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 edoeld om de klimaatverandering te vertragen en waarvan zij de kosten dragen, denk bijvoorbeeld
b
aan de ‘gele hesjes’ en de prijsverhogingen van brandstoffen voor voertuigen. (Swyngedouw 2020)
Dat betekent ook dat we sociaal-circulair ondernemen ruimer moeten zien dan hergebruik
en recyclage: ook werken in de zorgsector, bijvoorbeeld, voorziet in belangrijke behoeften en kan
zonder de planeet uit te putten. We dienen hierin niet dogmatisch te zijn, maar praktisch, en zouden
er vertrouwen in mogen hebben dat ondernemers die hun waarden ruimer zien dan zuiver winstbejag ook de ondernemers zijn die plaats willen maken voor werknemers die niet kunnen voldoen
aan de gangbare productiviteitsverwachtingen.
Concreet: 100.000 banen in de sociale circulaire economie
De sociale economie in Vlaanderen – zoals hierboven gedefinieerd: de door de overheid ondersteunde
tewerkstelling van kansengroepen – is nog relatief jong, en heeft desondanks al veel verschillende
‘verschijningsvormen’ gehad. Wellicht zullen er nog andere volgen. Een grondige revisie van de
maatregelen die bestaan, om ze beter op elkaar te laten aansluiten, zou wellicht nuttig zijn. Echter,
om na te gaan of 100.000 banen in de sociale circulaire economie een realistisch perspectief is – en
om de obstakels bloot te leggen – is het nuttig om te vertrekken van wat er vandaag bestaat en van
wat er in de nabije toekomst zal komen.
□ GORIK OOMS
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Collectief Maatwerk (CMW) is vandaag de hoeksteen van de sociale economie. In het Collectief
Maatwerk krijgen daartoe opgerichte en daarvoor erkende bedrijven subsidies voor het aanwerven
en begeleiden van ‘doelgroepwerknemers’. Drie groepen mensen komen hiervoor in aanmerking:
1 mensen met een manifeste fysieke of mentale handicap;
2 mensen met belangrijke psychosociale beperkingen (gemeten op basis van een
test afgeleid van de Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren,
beperking en gezondheid [ICF]);
3 en mensen die twee jaar werkloos zijn geweest.
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De subsidies bestaan uit drie componenten: loonsubsidies, begeleidingssubsidies en organisatiesubsidies. Een typisch CMW-bedrijf haalt minder dan de helft van zijn inkomsten uit die subsidies.
Die inkomsten die een CMW-bedrijf niet uit CMW-subsidies haalt – gemiddeld iets meer dan de
helft – komen overwegend van de verkoop van goederen en diensten aan particulieren, maar ook
aan lokale overheden (bijvoorbeeld groendiensten).
Naast CMW-bedrijven bestaan er ook CMW-afdelingen: dat zijn afdelingen opgericht door
andere (zogenaamd ‘reguliere’) ondernemingen die in de schoot van hun onderneming een afdeling
oprichten waarin de Collectief-Maatwerk-regeling (begeleiding en subsidies, met uitzondering van
de organisatiesubsidies) van toepassing is.
Er zijn momenteel ongeveer 23.000 arbeidsplaatsen in het Collectief Maatwerk; een verdubbeling
zou dus neerkomen op 46.000.
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Collectief Maatwerk (cmw)
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Individueel Maatwerk (imw)
Individueel Maatwerk (IMW) bestaat als dusdanig nog niet. IMW duikt op in een conceptnota van
minister Homans van oktober 2015, getiteld Naar een nieuw ondersteuningskader binnen sociale
economie. (Vlaamse Regering 2015) De intentie om Individueel Maatwerk in te voeren en uit te rollen
staat in het Vlaams Regeerakkoord 2019–2024 en in de Beleidsnota 2019–2024. Werk en sociale
economie. (Vlaamse Regering 2019; Crevits 2019) In beide documenten staat ook dat de bestaande
Sociale Inschakelingseconomie (SINE) en de Lokale Diensten Economie (LDE) zullen worden hervormd naar Individueel Maatwerk. Volgens de conceptnota van minister Crevits van juli 2020 ‘Een
beleidskader voor Individueel maatwerk (IMW)’ (Crevits 2020), zal ook de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) worden ingekanteld in het Individueel Maatwerk.
Hoe het Individueel Maatwerk precies zal werken, weten we nog niet. Maar op basis van de
conceptnota van minister Crevits van juli 2020 en het voornemen om de Sociale Inschakelings
economie, de Lokale Diensten Economie en de Vlaamse Ondersteuningspremie mee te nemen in het
Individueel Maatwerk, kunnen we toch al de contouren schetsen:

□ GORIK OOMS

▫ De Sociale Inschakelingseconomie is bedoeld voor uitkeringsgerechtigde werklozen,
begunstigden van het leefloon of begunstigden van financiële maatschappelijke
hulp, die geen getuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs hebben
en al een hele tijd uitkeringsgerechtigd werkloos zijn geweest (of een leefloon of
financiële maatschappelijke hulp hebben ontvangen). Werkgevers die SINE-werknemers aanwerven krijgen een loonsubsidie en een korting op de socialezekerheidsbijdragen. Naast CMW-bedrijven kunnen ook LDE-organisaties (waarover verder
meer) erkende inschakelingsbedrijven, sociale verhuurkantoren en agentschappen
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▫ De Lokale Diensten Economie beoogt de inschakeling van werknemers die een
zekere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Net als bij het Collectief Maatwerk
moeten LDE-werkgevers daartoe een erkenning hebben, en LDE-werknemers
moeten een ‘ticket’ krijgen van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
en Beroepsopleiding. Het bijzondere aan de Lokale Diensten Economie is dat
de ‘klanten’ steeds lokale overheden zijn: Vlaanderen betaalt een premie per
LDE-werknemer, de lokale overheid betaalt voor prestaties zoals bijvoorbeeld
groenonderhoud, of het algemeen onderhoud van publieke gebouwen.
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▫ De Vlaamse Ondersteuningspremie is een premie voor werkgevers die mensen
met een arbeidsbeperking – maar die geen bijzondere begeleidingsnood (meer)
hebben – aanwerven. Alle werkgevers komen in aanmerking.
Volgens de meest recente conceptnota komen alle ‘personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt door een combinatie van groot rendementsverlies en/of nood aan begeleiding’ in aanmerking als IMW-werknemer, en komen alle ondernemingen, liefst die uit de zogenaamde reguliere
economie, in aanmerking als IMW-werkgever. (Crevits 2020)
Omdat Individueel Maatwerk nog niet bestaat zou het logisch zijn te stellen dat er momenteel
nul arbeidsplaatsen in het Individueel Maatwerk zijn. Maar er zijn wel 6.000 werknemers waarvoor
de werkgever een SINE-toelage of -korting krijgt, 2.000 LDE-werknemers en 15.000 werknemers
met een VOP-premie. (POM West-Vlaanderen 2019) We mogen die getallen niet zomaar bij elkaar
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voor sociale huisvesting, plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en daartoe
erkende werkgevers SINE-werknemers aanwerven.
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optellen, omdat veel mensen met een SINE-korting tegelijkertijd CMW- of LDE-werknemer zijn. Ik
ga ervan uit dat minstens 15.000 mensen uit de bestaande vormen zullen worden meegenomen
naar het Individueel Maatwerk. Een verdubbeling dus zou neerkomen op 30.000 arbeidsplaatsen in
het Individueel Maatwerk.
Tijdelijke Werkervaring OCMW en Arbeidszorg

□ GORIK OOMS

Tijdelijke Werkervaring-OCMW (TWE-OCMW) is een in oorsprong federale maatregel die door
Vlaanderen werd geïntegreerd in een ruimer TWE-kader. Tijdelijke Werkervaring (TWE) is een
overkoepelende maatregel die bouwt op verschillende instrumenten, waaronder artikel 60§7
van de OCMW-wet, maar ook bijvoorbeeld de beroepsopleiding, de beroepsverkennende stage, de
werkervaringsstage en de individuele beroepsopleiding. We zullen ons hier beperken tot de combinatie TWE-OCMW omdat de andere maatregelen veeleer thuishoren bij ‘opleiding’ dan bij ‘sociale
economie’ zoals hierboven gedefinieerd.
TWE-OCMW is bedoeld voor mensen die nog niet lang genoeg hebben gewerkt om recht
te hebben op een werkloosheidsvergoeding of op andere elementen van de sociale zekerheid.
De belangrijkste tegemoetkoming van de overheid wordt niet betaald aan de feitelijke ‘werkgever’
– de organisatie waar de betrokken persoon werkt – maar aan het OCMW, waarbij het OCMW optreedt als werkgever. TWE-OCMW is een tijdelijk statuut, van waaruit mensen kunnen doorstromen
naar het Collectief Maatwerk of naar de reguliere economie (of, helaas, naar de werkloosheid). Er
zijn momenteel ongeveer 12.000 mensen aan de slag onder TWE-OCMW; een verdubbeling zou dus
neerkomen op 24.000.
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Wie is tegen?
Mijn enthousiasme voor 100.000 banen in de sociale circulaire economie maakt mij niet blind voor
de tegenstand die dit voorstel zal ondervinden. Ik zet de voornaamste bezwaren op een rijtje, en
probeer ze te weerleggen.
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Arbeidszorg (AZ) is eigenlijk geen vorm van gesubsidieerde tewerkstelling: de betrokken personen
behouden hun uitkering, de subsidies dienen voor de financiering van de omkadering. Als dusdanig
valt de Arbeidszorg buiten de hierboven gekozen definitie van de sociale economie (‘door de overheid ondersteunde tewerkstelling van kansengroepen’). De verschillende vormen van Arbeidszorg
kunnen grofweg onderverdeeld worden in Arbeidszorg als ‘finaliteit’ (zonder bedoeling om naar
betaald werk te leiden) en Arbeidszorg als traject naar tewerkstelling. In de praktijk blijkt dit onderscheid echter veeleer kunstmatig (want er is in beperkte mate een ‘doorstroom’ naar tewerkstelling
vanuit alle vormen van Arbeidszorg), maar het verklaart wel waarom het Departement Werk en
Sociale Economie van de Vlaamse Regering ook Arbeidszorg ondersteunt. Om de gekozen definitie
te respecteren, neem ik Arbeidszorg niet mee in de cijfers (100.000 banen in de sociale economie),
maar omdat Arbeidszorg voor de betrokken personen wel degelijk een vorm van werken is, wil
ik deze maatregel toch meenemen in mijn pleidooi. Ook in de Arbeidszorg is meer ruimte nodig,
zeker als we rekening houden met de realiteit dat de overgrote meerderheid van de niet-werkende
volwassen inwoners van Vlaanderen niet als werkzoekend geregistreerd staat. (Vansteenkiste,
Sourbron, Scholiers, Van Onacker et al., 2019: 7) Voor velen van hen zal de stap naar tewerkstelling
in de sociale economie ofwel via de Arbeidszorg gezet worden, ofwel helemaal niet worden gezet.

U -T U R N 2 0 2 0 ∙ Naar een nieuw sociaal contract

□ GORIK OOMS

100.000 banen in de sociale circulaire economie zullen geld kosten. Echter, aangezien het gaat om
mensen die anders geen plaats op de arbeidsmarkt kunnen vinden, staat hier een enorme besparing
aan toelagen en bijkomende inkomsten aan belastingen tegenover. (Cantillon, Coene & Marchal
2019b) De netto financiële kostprijs voor de samenleving is zeer beperkt; de maatschappelijke return on investment van 100.000 mensen wiens recht op arbeid wordt verwezenlijkt en die voortaan
diensten leveren aan de samenleving, is veel groter. Het voornaamste probleem is dat de ‘broekzak’
van waaruit de subsidies moeten komen en de ‘vestzak’ waarin wordt bespaard bij verschillende
entiteiten zitten: Vlaanderen investeert, België bespaart. Maar die weeffout in onze staatsstructuur
mag geen argument zijn om 100.000 mensen thuis te laten zitten met een toelage, in plaats van
hen in te zetten voor de maatschappij. Bovendien vergroot werk de kans dat de kinderen van de
betrokken personen later werk vinden. (Vansteenkiste 2017)
De subsidies die nodig zijn, zijn vormen van staatssteun, in de brede zin. Staatssteun wordt
door de Europese Unie aan banden gelegd. De Europese Commissie laat looncompensatie- en begeleidingssubsidies toe voor onbepaalde duur voor mensen met een beperking, en laat de lidstaten
bepalen hoe ze die beperking definiëren. Daarom is het belangrijk dat de test die is afgeleid van
de Internationale Classificatie van het menselijke Functioneren, beperking en gezondheid (ICF)
systematisch en consequent wordt gebruikt voor alle personen die naar Collectief Maatwerk of
Individueel Maatwerk worden toegeleid.
Nu al klagen sommige ondernemingen uit de reguliere economie dat de sociale circulaire
economie vanwege de loonsubsidies ‘de markt verstoort’. Als morgen het aantal plaatsen gevoelig
wordt verhoogd, zullen die klachten toenemen. Volgens mij gaat het hier echter niet om marktverstoring, maar om marktcorrectie. ‘De markt’ sluit een half miljoen volwassen inwoners van

101

102

Besluit
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Het is op dit ogenblik nog te vroeg om precies in te schatten wat de impact van de Covid-19-crisis op
de tewerkstelling in Vlaanderen zal zijn. Op de korte termijn zou de bedrijvigheid van de Belgische
ondernemingen in 2020 met 26% afnemen.
Op de lange termijn moeten we rekening houden met de integratie van de Belgische economie
in de mondiale waardenketens. (FOD Economie 2020) Het plotse besef van de Belgische afhankelijkheid van de economie elders in de wereld zou – indien er politieke maatregelen worden genomen
om die afhankelijkheid te verminderen en strategische productieprocessen binnen België of Europa
te houden – een positieve impact kunnen hebben op de tewerkstelling van werknemers die niet aan
de gangbare (hoge) productiviteitsverwachtingen kunnen voldoen. Echter, de Covid-19-crisis heeft
de kaarten van de wereldeconomie door elkaar geschud. Zowat alle getroffen landen plannen hun
relance: het lijkt waarschijnlijk dat België en Vlaanderen nog meer dan voordien zullen inzetten
op de hoogst mogelijke productiviteit, via investeringen in innovatie, automatiseringsprocessen
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Vlaanderen uit: mensen die willen werken en ook kunnen werken, maar niet kunnen voldoen aan
de bijzonder hoge productieverwachtingen. Deze mensen verdienen het om ‘herwonnen’ te worden.
Het systematische en consequente gebruik van de ICF-test garandeert dat de subsidies niet meer
zijn dan een compensatie voor het beperktere loonvormend vermogen van de betrokken personen.
‘De markt’ produceert een gigantische berg afval; goederen die ook verdienen om ‘herwonnen’ te
worden. Bovendien is er een veel grotere behoefte aan zorgdiensten en andere maatschappelijke
dienstverlening dan wat ‘de markt’ kan leveren. Ten slotte, weldra zullen alle ondernemingen zich
kunnen inschakelen in de sociale circulaire economie, via Individueel Maatwerk.
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en bijkomende opleidingen. Dat zou, helaas, kunnen betekenen dat een nog grotere groep mensen
wordt uitgesloten van de zogenaamde reguliere arbeidsmarkt, namelijk die mensen die niet de
intrinsieke capaciteiten hebben om te voldoen aan nog hogere productiviteitsverwachtingen.
Dat een gevoelige uitbreiding van de sociale circulaire economie een impact zal hebben op de
reguliere economie zal ik niet proberen te ontkennen. Of je die impact beschouwt als een verstoring
dan wel als een correctie, hangt af van het perspectief dat je inneemt. Volgens mij is het een noodzakelijke correctie.
Dat wil niet zeggen dat ik aanstuur op een confrontatie met de zogenaamde reguliere economie.
Samenwerking, zelfs integratie, zijn niet alleen mogelijk maar ook noodzakelijk. Dat is nu al een
realiteit, maar zal in de toekomst een nog grotere uitdaging worden. Gelukkig blijken steeds meer
spelers uit de zogenaamde reguliere economie in te zien dat een grondige bijsturing van onze huidige economie noodzakelijk is, en komt er een nieuw instrument aan waarmee alle ondernemingen
die dat willen zich kunnen inschakelen in de sociale circulaire economie. ▪
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DE·ONVERWACHTE
WARMTE·VAN
KOUDE·SOLIDARITEIT

¶ Gemeenschapszin en onderlinge verbondenheid zijn

belangrijke troeven voor een samenleving die met
een gezondheidscrisis wordt geconfronteerd. Maar
klassieke verzekeringsmechanismen spelen ook een
cruciale rol in onze weerbaarheid. Verzekeringen
organiseren solidariteit en creëren sociale samenhang
die verder reikt dan de kleine kring van mensen die
zich op een of andere manier met elkaar kunnen
identificeren. Daarom worden ze soms als ‘koud’
omschreven. Ze verschuiven verantwoordelijkheid
van het individu naar de collectiviteit. Het ‘morele
risico’ dat daarbij ontstaat, is een van de redenen
waarom klassieke verzekeringsmechanismen de
voorbije decennia in toenemende mate onder vuur
zijn gekomen. Een samenleving die over solidariteit
alleen maar in ‘moraliserende’ termen kan denken,
is echter een fragiele samenleving.
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D E O N V E R WAC H T E WA R M T E
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Wat bepaalt onze weerbaarheid tegenover de coronacrisis? De Standaard Weekblad
van 18 april 2020 publiceerde een interview met Willem Lemmens en een essay
van Paul Scheffer, die ik graag als uitgangspunt neem.1 Hun beschouwingen
bij de coronacrisis zijn bedachtzaam en interessant. Ze vertellen niet hetzelfde,
maar er klinkt wel een gelijkaardig geluid in door. Ze hebben veel vertrouwen in
gemeenschappen die tot stand komen in redelijk kleinschalige verbanden, veelal
binnen bestaande landsgrenzen. Hier ligt de sleutel van onze weerbaarheid, zo
zou je de overeenkomst in hun betoog kunnen samenvatten: in hechte gemeenschappen gedijt verbondenheid en ook het nodige politieke gezag. Het is dus niet
verbazingwekkend dat beide auteurs vragen stellen bij de rol van supranationale
instellingen: daar ontbreken verbondenheid en gezag immers. Op dit punt blijft
hun betoog echter onbevredigend. ‘Ik ben een groot voorstander van Europese
solidariteit, maar er is onvoldoende democratische legitimiteit voor de supranationale instellingen’, zegt Willem Lemmens. Wat moeten we uit deze ‘maar’
concluderen? Zetten we supranationale solidariteit weg in het rek van de mooie
maar naïeve dromen? Dat blijft nog in het vage. Paul Scheffer bekritiseert de
Nederlandse regering omdat ze niet ziet dat Nederland belang heeft bij Europese
solidariteit om de coronacrisis het hoofd te bieden. Het is goed dat een Nederlander dit zo duidelijk zegt. Hij bepleit een dienstbare rol van de Europese Unie.
Maar toch komt vooral naar voren wat de Europese Unie niet kan doen. Zo mag
de Europese Unie geen ‘schuldenunie’ worden. ‘De Europese Unie moet geen verantwoordelijkheid bij regeringen wegnemen, maar die regeringen juist in staat
stellen om verantwoordelijkheid te dragen’, zo stelt Scheffer. Retorisch klinkt
dit goed – statements over het feit dat deze of gene zijn verantwoordelijkheid
moet nemen, klinken altijd goed –, maar snijdt het hout? Wat men in Nederland
een ‘schuldenunie’ noemt, wordt straks misschien een voorwaarde om nationale
regeringen opnieuw handelingsbekwaamheid te geven – de bekwaamheid om
welke verantwoordelijkheid dan ook op zich te nemen.
1 Lemmens, W. (2020). Al die virologen op tv. Waar blijven de politici?.
In: De Standaard Weekblad, 18 april 2020, 28–33; Scheffer, P. (2020) We hebben
een dienstbaar Europa nodig. In: De Standaard Weekblad, 18 april 2020, 40–43.
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Het onbevredigende in dit betoog is niet dat verbondenheid en gemeenschapszin onderlijnd worden. Integendeel, ik zet dit dadelijk nog meer in de verf.
Het onbevredigende is dat iets anders uit het oog verloren wordt: de cruciale
rol die klassieke verzekeringsmechanismen spelen in onze weerbaarheid
tegenover het coronavirus. Verzekeringsmechanismen verschuiven inderdaad
verantwoordelijkheden. Ze steunen niet zozeer op diepe verbondenheid, maar
wel op dwingend overheidsoptreden. Verzekeringen organiseren solidariteit
en creëren sociale samenhang die verder reikt dan de kleinschalige kring van
mensen die elkaar kennen, of iets bijzonders voor elkaar ‘voelen’, of zich op
een of andere manier met elkaar kunnen identificeren. Daar zal ik het eerst
over hebben. In een tweede deel schets ik wat dit kan betekenen voor ons denken over de rol van de EU, en dus over de schaalbaarheid van solidariteit. Een
conclusie is dat de tegenstelling tussen ‘kleinschaligheid’ en ‘grootschaligheid’
niet vruchtbaar is. Met dat perspectief keer ik in het derde deel terug naar de
thema’s van gemeenschap, overheid en individueel gedrag.
De terugkeer van het verzekeringsparadigma
In het begin van dit jaar sloeg het coronavirus toe. Kijk nu naar landen waar grote
groepen mensen niet verzekerd zijn voor hun gezondheidszorg. Of landen waar
mensen wel verzekerd zijn, maar zorgsystemen onvoldoende buffers hebben
om zware schokken op te vangen. Kijk naar landen waar vele werknemers niet
gedekt zijn door werkloosheidsverzekeringen of waar werkloosheidsverzekeringen ontoereikend zijn. Niet alleen zijn onverzekerde mensen veel kwetsbaarder;
het hele sociale bestel is in deze landen veel kwetsbaarder voor een pandemie.
Dit is de toestand in de Verenigde Staten en in vele landen uit het Zuiden. Maar
denk ook aan rijke Europese landen, Nederland bijvoorbeeld, waar veel zelfstandigen aan de slag zijn zonder bescherming tegen inkomensverlies door ziekte of
door het plotseling wegvallen van markten. Opeens ontdekt iedereen hoe groot
dat probleem is. Effectieve verzekeringsmechanismen zijn, kortom, een conditio
sine qua non voor een weerbare samenleving. Soms spreekt men over de ‘koude
solidariteit’ van klassieke verzekeringen, in tegenstelling tot de ‘warme solidariteit’ van vrijwilligersacties, kleinschalige sociale initiatieven en liefdadigheid.
De uitdrukking ‘koude solidariteit’ is ongelukkig, vind ik. Maar ze signaleert
wel wat goed werkende verzekeringen kenmerkt: ze zijn gebaseerd op verplichte
aansluiting, netjes omschreven wettelijke rechten en plichten; ze worden grotendeels beheerd door anonieme administraties2 en geborgd door overheden.
Tijdens de voorbije decennia werden verzekeringssystemen in toenemende
mate kritisch bekeken. Soms was dat omwille van hun anonieme en bureaucratische karakter – ja, ze zijn inderdaad ‘koud’. Maar belangrijker was de kritiek
dat de dominerende sociale risico’s in rijpe, postindustriële welvaartsstaten
niet echt verzekerbaar zijn met klassieke verzekeringsmechanismen. En nog
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belangrijker was de bezorgdheid om het ‘morele risico’ dat verzekeringen
creëren. Laat ik beginnen met mijn eigen ervaringen. In de jaren tachtig van
de voorbije eeuw ging ik vaak in debat met mensen waarvan ik vond dat ze
het belang van het ‘verzekeringsprincipe’ – en meer in het bijzonder de
bismarckiaanse traditie – in onze Belgische sociale zekerheid te sterk en
daardoor eenzijdig beklemtoonden. Dit leidde naar mijn gevoel tot een al te
conservatieve opstelling, met onvoldoende oog voor de ongerijmdheden van
onze bismarckiaanse erfenis en voor nieuwe sociale uitdagingen die je niet
alleen met de bril van individuele verzekeringen kon bekijken. Zoals velen was
ik dan ook in 1995 erg gecharmeerd door het betoog van Pierre Rosanvallon in
La Nouvelle Question sociale. Hij stelde dat ‘het verzekeringsparadigma’ als basis
voor sociaal beleid voorbijgestreefd was: nieuwe risico’s en ongelijkheden
hadden volgens hem een sterk biografisch karakter; de verzekeringstechniek
bood er geen antwoord op.3 Uit de Engelstalige literatuur over de ‘nieuwe
sociale risico’s’ die in de jaren negentig begon te bloeien, leek in wezen een
gelijkaardige conclusie te volgen.4 Anton Hemerijck, die pleitte voor een
sociaal investeringsbeleid met een sterke klemtoon op de ontwikkeling van
menselijk kapitaal, stelde uitdrukkelijk dat het sociale investeringsparadigma
het uitgeputte sociale verzekeringsparadigma moest vervangen.5 Er was, en is
nog steeds, veel voor deze analyses te zeggen. Zeker wanneer een samenleving
een lange periode kent zonder zware schokken op economisch gebied of op
het vlak van gezondheid. In een dergelijke context wordt werkloosheid meer
en meer een structureel gegeven dat mensen treft die over onvoldoende of
onaangepast ‘menselijk kapitaal’ beschikken, en minder een risico waarvoor
heel veel mensen – ook mensen die goed geschoold zijn – beducht moeten zijn.
2 In België wordt dat anonieme en bureaucratische karakter wel genuanceerd
door de rol die mutualiteiten en vakbonden spelen als meewerkende
organisaties in de sociale zekerheid.
3 Rosanvallon, P. (1995). La Nouvelle Question Sociale. Repenser l’État-providence.
Parijs: Seuil.
4 Bonoli, G. (2006). New Social Risks and the Politics of Post-Industrial Social
Policies. In: K. Armingeon & G. Bonoli (Eds.), The Politics of Post-Industrial
Welfare States. Adapting Post-War Social Policies to New Social Risks (pp. 3–26).
Londen/New York: Routledge,
5 Hemerijck, A. (2013). Changing Welfare States. Oxford: Oxford University Press.
Hemerijck heeft zijn visie geleidelijk bijgesteld, en stelt nu dat ‘buffers’
een intrinsiek onderdeel vormen van een sociaal investeringsparadigma.
Deze ‘buffers’ definieert hij echter nogal restrictief, namelijk als minimale
inkomensbescherming. Zie over deze discussie: Vandenbroucke, F. (2017). Social
Investment as a Policy Platform: A European Argument. In: A. Hemerijck (Ed.),
The Uses of Social Investment (pp. 319–327). Oxford: Oxford University Press.

U -T U R N 2 0 2 0 ∙ Naar een nieuw sociaal contract

109

□ D E O N V E R W A C H T E W A R M T E VA N K O U D E S O L I D A R I T E I T

Ook op het terrein van de ziekteverzekering is het beeld tijdens deze periode
verschoven: de gezondheidszorg wordt in toenemende mate geconfronteerd
met chronische aandoeningen, en het besef dat gezondheid met levensstijl
samenhangt, is nu sterk aanwezig. Tijdens de voorbije veertig jaar maakten
we ook de overgang mee van een éénverdienersmodel, waarbij lonen en vervangingsuitkeringen vaak via één kostwinner een gezin ondersteunden, naar een
tweeverdienersmodel. De relatie tussen het klassieke verzekeringsprincipe
en minima in de sociale zekerheid als instrumenten van beleid en armoede als
resultaat van beleid is daardoor grondig veranderd: individuele instrumenten
volstaan niet om armoede te bestrijden, de ‘huishouddimensie’ van armoede
moet aangepakt worden.6 Genoeg redenen dus om sociaal beleid niet te verengen
tot het klassieke verzekeringsprincipe.
Maar hoe juist deze vaststellingen ook zijn, wat aan dit beeld ontbreekt, is een
perspectief op de zeer lange termijn: zo nu en dan doen zich zeer zware economische schokken voor (of schokken op het vlak van gezondheid, zoals bij de
coronapandemie), die grote groepen mensen treffen. De klassieke verzekeringsmechanismen worden dan opnieuw heel belangrijk. Die les hebben we eigenlijk
al geleerd met de bankencrisis van 2008: toen al moest de conclusie zijn dat ons
economisch, financieel en monetair bestel sterkere schokdempers nodig heeft,
goed werkende ‘stabilisatoren’, in het economenjargon. De klassieke sociale
verzekeringen zijn zulke schokdempers. Nu krijgen we dezelfde les nog eens.
Tijdens de voorbije dertig jaar groeide ook de bezorgdheid over het ‘morele
risico’ dat door verzekeringen wordt gecreëerd. Wie zich gedekt weet door een
verzekering, zal iets gemakkelijker de eigen verantwoordelijkheid afschuiven op
de collectiviteit en er zelfs de kantjes van af lopen. Dat is zo. En naarmate sociale
risico’s een meer ‘biografisch’ karakter krijgen, om Rosanvallons uitdrukking
nog eens te citeren, en sterk verband houden met gebrekkige individuele scholing en activering, wordt de maatschappelijke gevoeligheid voor dat ‘morele
risico’ nog groter. Het morele risico, moral hazard in ons jargon, moet dus worden
aangepakt. Maar het gevaar van moral hazard mag geen obsessie worden.
Voor alle duidelijkheid: verzekeringen organiseren solidariteit en solidariteit
is per definitie verantwoordelijkheidsgevoelig. Dat heb ik in het verleden vaak
herhaald, en dat denk ik nog steeds. Bij solidariteit is het altijd de vraag waar
de verantwoordelijkheid van de gemeenschap begint en waar die stopt. Deze
vraag kan niet ontweken worden, maar haar beantwoorden is vaak moeilijk.
Kansen missen en daardoor achteropraken, is vaak een ingewikkeld kluwen
van eigen verantwoordelijkheid en omstandigheden. De weegschaal slaat
zelden helemaal door; hoe je haar afstelt en beoordeelt is een maatschappelijke
conventie, een sociaal contract. Het gaat dus niet om een metafysisch oordeel
over ‘eigen verantwoordelijkheid’ waarmee je in het moeras van debatten over
vrije wil terecht zou komen.
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Sociaal beleid toetsen aan ‘verantwoordelijkheid’ is niet alleen complex omdat
de weegschaal zelden helemaal doorslaat. Er is een bijkomende moeilijkheid:
wat voor ouders persoonlijke keuzes zijn waarvoor je ze verantwoordelijk kunt
houden, zijn voor hun kinderen omstandigheden waarvoor je de kinderen níét
verantwoordelijk wilt houden. Opgroeien in armoede is een recept voor mislukking op school en in het leven, waartegen je kinderen wilt beschermen, zélfs al
zou je in sommige gevallen denken dat de ouders deels verantwoordelijk zijn voor
het geringe inkomen van hun gezin. Als je kinderen gelijke kansen wilt geven in
de samenleving, zal je hun belang ook in de weegschaal moeten leggen.
Aandacht voor verantwoordelijkheid impliceert ook niet dat je meedogenloos bent voor menselijk falen. Bovendien zijn gevolgen van individuele keuzes
soms zo dramatisch, is de kwetsbaarheid die eruit voortvloeit zo fundamenteel,
dat we hulp willen bieden om aan de kwalijke gevolgen het hoofd te bieden,
zelfs al gaat het om keuzes waar je mensen initieel verantwoordelijk voor kunt
houden. Drugsverslaving is een evident voorbeeld; of hulp aan de gekwetste die
zelf het verkeersongeval veroorzaakte. Of, om een actueel voorbeeld te gebruiken: de zwaarlijvigheid die misschien maakt dat iemand met Covid-19 meer
kans heeft om op de intensive care terecht te komen, en die ook met levensstijl
te maken kan hebben. De weegschaal waarop persoonlijke en collectieve
verantwoordelijkheid wordt afgewogen, wordt dan niet gebruikt; mededogen
geeft de doorslag. In de context van de coronacrisis dringt dat mededogen zich
niet alleen op tussen mensen;7 ook in de verhoudingen tussen landen dringt
mededogen zich op. We kunnen kritisch zijn voor beleidsfouten die sommige
landen voor dergelijke pandemieën kwetsbaarder hebben gemaakt dan andere,
maar de kwetsbaarheid is zo existentieel dat we te hulp moeten schieten.
Zelfs binnen een strenge verzekeringslogica is er een limiet aan het principe
van de ‘eigen verantwoordelijkheid’. Moral hazard is onvermijdelijk bij verzekeringen, of het nu gaat over private of over sociale verzekeringen. Wanneer een
risico gedekt is, is een zekere gedragswijziging onvermijdelijk: men is dan
immers minder beducht voor het risico. Maar men mag niet geobsedeerd zijn
door het mogelijke misbruik van verzekeringen door mensen die hun eigen verantwoordelijkheid zo afschuiven op de collectiviteit. Neem werkloosheid: opdat
een werkloosheidsverzekering zijn rol goed zou spelen, met een minimum aan
moral hazard, is activering nodig. Maar ook de beste activering sluit moral hazard
niet helemaal uit. Wie helemaal géén moral hazard wil, zal geen werkloosheids rganiseren, en mist zo een belangrijk
verzekering (en geen enkele verzekering) o
6 Vandenbroucke, F. (2019). Zekerheid, armoede, vrijheid: richtingwijzers voor de
sociale zekerheid die we nodig hebben. In: M. Somers (Ed.), Fundamenten. Sociale
zekerheid in onzekere tijden (pp. 86–123). Brussel: Denktank Minerva.
7 Cantillon et al. (2020). Solidariteit en mededogen. In: De Standaard, 14 april 2020, 36.
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maatschappelijk doel. Zoals een bekend spreekwoord het formuleert, is de zoektocht naar het betere soms de vijand van het goede. Werkloosheidsverzekering
heeft bovendien een effect dat verder reikt dan het onmiddellijke belang van het
verzekerde, werkloze individu. Een efficiënte werkloosheidsverzekering stabiliseert de economie, want bij een economische schok wordt het effect daarvan op
de koopkracht gematigd. Daar heeft iedereen baat bij: zo worden er uiteindelijk
minder mensen werkloos. (Dit gunstige ‘externe effect’ is te vergelijken met het
‘externe effect’ dat de inkomensbescherming van ouders heeft op de toekomstkansen van de kinderen.) Kortom, we mogen sociale verzekeringen niet louter
‘moralistisch’ benaderen. Eigen verantwoordelijkheid kan in onze samenleving
niet het enige en absolute ordeningsprincipe zijn. Dit geldt opnieuw zowel voor
solidariteit tussen mensen als voor solidariteit tussen landen. Een samenleving
die alleen in moraliserende termen over onderlinge solidariteit kan denken, is
een fragiele samenleving. De coronacrisis zou in dezen een wake-up call moeten
zijn: we moeten het verzekeringsparadigma in ere herstellen. Koud of niet.
De Europese Unie als verzekeringsunie
Nu zult u opmerken dat dit allemaal zeer evident is: wie betwijfelt er nu nog
dat welvaartsstaten en actieve overheden belangrijk zijn! U zult zeggen dat
sociaal voelende mensen als Willem Lemmens en Paul Scheffer het belang van
verzekeringen zonder aarzeling zullen onderschrijven. Ongetwijfeld, maar de
toepasbaarheid en de meerwaarde van verzekeringen beperken zich niet tot
‘hechte gemeenschappen’ die verbonden zijn door taal, identiteit, wortels ...
Neem de Europese Unie: ze is zeker geen ‘hechte gemeenschap’, maar wel een
instelling die de typische solidariteit van verzekeringen in stelling kan brengen.
Ik schrijf bewust ‘kan’. In de coronacrisis ageert de EU met een verzameling
half afgewerkte verzekeringsmechanismen. Ze moeten dringend afgewerkt
worden. Slagen we daar nu niet in, omdat een ‘diepe verbondenheid’ onder de
Europeanen ontbreekt? Dat kun je niet hard maken. Verzekeringen vereisen
immers geen diepe verbondenheid, wel voldoende wederzijds vertrouwen; in
Europees verband gaat het dan vooral over vertrouwen tussen de betrokken
politieke overheden, de regeringen.
Neem het aanleggen van strategische voorraden van vaccins, medicijnen en
hulpmiddelen die nodig zijn bij een pandemie. We willen niet graag afhankelijk zijn van China. Het vermijden van een dergelijke afhankelijkheid is een
opdracht bij uitstek voor de EU. Waarom? Het probleem dat voorligt, kun je het
best begrijpen als een zoektocht naar een efficiënt verzekeringsmechanisme.
Als je medicijnen en uitrusting gemeenschappelijk opslaat, dan organiseer je
een centrale voorraad die veel groter is dan de voorraad die ieder Europees land
afzonderlijk kan aanleggen. Op die manier is er veel meer van een medicijn
direct beschikbaar om een infectieziekte te bestrijden zodra ze ergens opduikt,
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en kan verdere verspreiding snel de kop ingedrukt worden. En natuurlijk staat
de EU sterker dan individuele landen om van de industrie gunstige voorwaarden af te dwingen. Om een centrale voorraad efficiënt in te zetten, moet de
verdeling ervan ook centraal aangestuurd worden: het is in ieders belang dat
medicijnen en uitrusting prioritair daar terechtkomen waar de nood het hoogst
is. Dat ligt natuurlijk erg gevoelig bij de individuele Europese regeringen, die
liefst de touwtjes zelf in handen houden.
Hoewel de Europese Commissie al sinds SARS en de vogelgriep probeert
om gezamenlijk in te kopen, lukte het pas om hier een mechanisme voor uit
te werken nadat de varkensgriep uitbrak. De pijnlijke vaststelling was toen dat
veel landen te veel vaccins inkochten en er voor sommige landen niets overbleef.
Dit mechanisme van ‘gemeenschappelijke aanbesteding’ bleef echter, anders
dan de Commissie wilde, gebaseerd op vrijwillige samenwerking. Het is een
stap vooruit. Misschien was het vrijwillige en daardoor grotendeels ‘inter
gouvernementele’ karakter van deze samenwerking nodig om het vertrouwen
erin geleidelijk te laten groeien.8 Maar aan dit vrijwillige en intergouvernementele karakter zijn ook grote nadelen verbonden. Om een gemeenschappelijke
aanbesteding te lanceren moet eerst onderhandeld worden tussen de geïnteres
seerde lidstaten, wat tijd vraagt. De procedures maken het niet gemakkelijk
om snel prioriteit te geven aan lidstaten waar de nood het hoogst is. Lidstaten
kunnen nog altijd proberen om via parallelle eigen aanbestedingen vooral voor
zichzelf te rijden. De Europese Commissie is er ondanks deze beperkingen
nu toch in geslaagd om een grootschalige gemeenschappelijke aankoop van
vaccins voor alle Europese lidstaten te organiseren. Maar een minder intergouvernementele aanpak – een meer supranationale aanpak – zou het gemeenschappelijk optreden van de EU op dergelijke domeinen efficiënter maken.
We weten het: de Europese hoofdsteden staan huiverig tegenover dit soort
van samenwerking. Wat denken de Europese burgers? Hierover deden we een
grootschalig Europees onderzoek bij 10.000 Europeanen in vijf lidstaten. Onze
resultaten laten zien dat zo’n samenwerking op ruime publieke steun kan
rekenen. Een variant van een dergelijke samenwerking, waarbij een gemeenschappelijke Europese voorraad medicijnen prioritair kan worden ingezet in
de landen die bij een epidemie het sterkst getroffen zijn, krijgt méér steun, niet
minder steun.9 De bevolking staat hier blijkbaar minder huiverig tegenover
dan vele politieke leiders.
De Europese Muntunie is het voorbeeld bij uitstek van een half afgewerkt
verzekeringsmechanisme. Het glas is halfvol, en dat wordt weleens vergeten.
Kleine handelsnaties zoals Nederland en België hebben buitengewoon veel
belang, en dus ook al veel voordeel gehad, bij de monetaire stabiliteit die de
EU voor hen organiseert. Maar de Muntunie is onvolledig: ze mankeert schokdempers, en in plaats van instabiliteit op wisselmarkten kregen we bij ernstige
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internationale schokken, zoals de bankencrisis, instabiliteit op de financiële
markten die de lidstaten nodig hebben om hun overheidsschuld te financieren. Die les zouden we intussen geleerd moeten hebben: zolang de Muntunie
onvolledig is, blijft ze fragiel. Ze moet een echte verzekeringsunie worden. Een
Europese herverzekering van de nationale werkloosheidsverzekeringen past
in dat plaatje. Dit verhaal is bekend, ik zal het hier niet herhalen.10 Opnieuw
is de vraag of daar draagvlak voor is bij de bevolking. In 2018 organiseerden
we een peiling onder 19.641 Europeanen, verdeeld over dertien lidstaten: we
vroegen hun mening over de inrichting van een Europees ‘schokfonds’ dat
lidstaten zou helpen om fatsoenlijke werkloosheidsuitkeringen te betalen
wanneer ze worden getroffen door een ernstige stijging van de werkloosheid.
Fundamentele oppositie tegen een dergelijke Europese solidariteit bleek
beperkt. De peiling toont dat mensen niet per se tegen grensoverschrijdende
solidariteit zijn, maar dat ze wel gevoelig zijn voor de wijze waarop ze wordt
georganiseerd. In alle landen stijgt de publieke steun wanneer ondersteuning
voor werkloosheidsuitkeringen gekoppeld is aan voorwaarden: opleiding en
activering van werklozen. Zonder deze ‘voorwaardelijkheid’ is het moeilijk om
een meerderheid te vinden.11

8 Azzopardi-Muscat, N., Schroder-Bäck, P., Brand, H. (2017). The European Union
Joint Procurement Agreement for Cross-Border Health Threats. What Is the
Potential for This New Mechanism of Health System Collaboration? In: Health
Economics, Policy and Law, 12(1), 43–59.
9 Deze enquête werd afgenomen in maart 2020. In november 2019, nog vóór de
Covid-uitbraak, deden we al een eerste test. Nederlanders zijn over het algemeen
behoorlijk gesteld op hun eigen soevereiniteit, en beducht voor meer Europese
inmenging. We vroegen aan Nederlanders of ze erachter zouden staan dat de
EU verantwoordelijk wordt voor de gemeenschappelijke aankoop, opslag en
gecoördineerde inzet van medicijnen tegen epidemieën. Een substantieel deel
van onze Nederlandse respondenten was voor, terwijl een minderheid ertegen
was. Het prioritair inzetten van hulp in die lidstaten die het meest getroffen zijn,
vormde voor onze Nederlandse respondenten ook geen probleem. Zie: Beetsma,
R., Burgoon, B., Nicoli, F., de Ruijter, A., & Vandenbroucke, F. (2020).
Centralisering van EU-beleid infectieziekten kan op steun rekenen. In:
Economisch Statische Berichten, 14 mei 2020, 105(4785), 228–229.
10 Vandenbroucke, F. (2020). Solidariteit in Europa. Wetenschappelijk inzicht
en politiek meningsverschil. In: P. d’Hoine & B. Pattyn (Ed.), Wetenschap in een
veranderende wereld. Lessen voor de eenentwintigste eeuw, volume 26 (pp. 141–167). Leuven:
Universitaire Pers Leuven.
11 Vandenbroucke, F., Burgoon, B., Kuhn, Th., Nicoli, F., et al. (2018). Risk Sharing
When Unemployment Hits. How Policy Design Influences Citizen Support for European
Unemployment Risk Sharing (EURS). AISSR Policy Report 1.
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In het politieke debat over een Europees schokfonds is ‘herverdeling tussen
landen’ de gevoeligste kwestie: zouden sommige lidstaten ‘betalers’ worden,
en andere lidstaten ‘ontvangers’? Iets concreter: zou er een permanente geldstroom ontstaan van landen als Duitsland of Nederland naar landen als Spanje
of Italië? Scheffer alludeert daarop in zijn essay, wanneer het gaat over eurobonds. In onze peiling blijkt deze geldstromenkwestie, wanneer het gaat om
een Europees schokfonds tegen werkloosheidscrises, toch minder belangrijk
dan de vraag of er voorwaarden worden opgelegd inzake opleiding, onderwijs
en activering. Daarmee wil ik niet zeggen dat een garantie dat er op termijn
geen tweedeling ontstaat van ‘betalers’ en ‘ontvangers’ bij een dergelijk Europees programma onbelangrijk is. Maar als de vraag is wat de Europeanen
beroert, dan leggen andere kwesties, zoals de vraag of en hoe opleiding,
onderwijs en activering aan uitkeringen gekoppeld worden, meer gewicht in
de schaal. Nog anders gezegd: de Europeanen zijn vaak tolerant ten aanzien
van grensoverschrijdende herverdelingseffecten, maar ze eisen wel een zekere
‘wederkerigheid’, een matige vorm van ‘voor wat hoort wat’ – wat niet hetzelfde
is als een louter moraliserende aanpak. Europeanen die zich meer verbonden
voelen met andere Europeanen zijn vanzelfsprekend gemakkelijker gewonnen
voor dergelijke grensoverschrijdende solidariteit: dat vinden we ook terug in
onze resultaten.12 Maar het feit dat er geen ‘diepe verbondenheid’ is tussen het
gros van de Nederlanders en het gros van de Italianen, belet niet dat varianten
van dergelijke Europese solidariteit op de steun van een meerderheid kunnen
rekenen in Nederland en Italië – en alle andere landen die we onderzochten.

¶ Partijen moeten voor zichzelf helder maken
of ze meer Europese solidariteit wensen,
welke vormen dit kan aannemen, en hoe ze
daarover met het publiek in debat gaan.

Bij de interpretatie van dergelijke peilingen is natuurlijk voorzichtigheid geboden. Wanneer we de voorstellen uitleggen aan onze respondenten, doen we
ons best om duidelijk te maken dat het over een Europese discussie gaat rond
Europese voorstellen. Maar het is mogelijk dat mensen zich bij hun oordeel
niet zozeer door pro- of anti-Europese gevoelens laten leiden, maar vooral door
het feit dat het gaat om sociale bescherming voor werklozen. Het kan zijn dat
ze daardoor niet begrijpen hoezeer een dergelijk voorstel de rol van de EU in
het sociale domein versterkt. Wanneer een anti-Europese partij er campagne
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tegen zou voeren, zouden mensen die de EU niet erg vertrouwen maar wel voor
meer sociale bescherming zijn en daarom niet ongunstig staan tegenover de
concrete inhoud van het voorstel dat gepeild wordt, misschien onder invloed
van de campagne van idee kunnen veranderen. Zeer veel hangt dus af van de
framing van het debat: is die vooral voor of tegen de EU ingezet, of vooral voor
of tegen sociale bescherming? Dat de framing van een dergelijk vraagstuk misschien doorslaggevend is, mag eigenlijk niet verbazen, maar ligt daar niet een
enorme verantwoordelijkheid bij de politieke partijen? Partijen moeten voor
zichzelf helder maken of ze meer Europese solidariteit wensen, welke vormen dit
kan aannemen, en hoe ze daarover met het publiek in debat gaan.
Weerbaarheid op kleine en grote schaal:
een onvruchtbare tegenstelling

Uit het voorgaande wil ik besluiten dat we moeten nadenken over de framing
van onze debatten. We moeten ons zeker hoeden voor simplistische tegenstellingen. In het betoog van Willem Lemmens en Paul Scheffer, dat sterk inzet op
verbondenheid in kleinere gemeenschappen, schuilt ook het risico van een al
te eenvoudige tegenstelling, ondanks de nuances die ze zelf aanbrengen. Mijn
conclusie uit het beschikbare onderzoek is dat kleine ‘hechte gemeenschappen’
goed zouden kunnen gedijen in een grootschalige, supranationale verzekeringsunie, en zo’n supranationale verzekeringsunie zou zijn eigen legitimiteit
kunnen hebben.
De tegenstelling tussen ‘kleinschaligheid’ en ‘grootschaligheid’ is hoe dan
ook geen vruchtbaar uitgangspunt voor het denken over de toekomst van het
sociaal beleid. Hierboven had ik het over de toenemende kritiek op het klassieke
sociale verzekeringsparadigma sinds de jaren tachtig van de voorbije eeuw. Het
is niet toevallig dat er in die periode een vernieuwde aandacht ontstond voor
de ‘sociale economie’: in kleinschalige, lokale initiatieven werd gezocht naar
antwoorden op sociale problemen waarvoor de grootschalige, bureaucratische
mechanismen van de welvaartsstaat geen oplossingen boden. Dat was nuttig.
En de sociale economie blijft buitengewoon nuttig. Maar er is ook een valkuil
voor ons onderzoek over sociaal beleid. Sociale innovatie werd – en wordt nog
steeds – gekoppeld aan kleinschalig initiatief. Daar zit een logica in, maar wie
alléén focust op het kleinschalige ontwikkelt een blinde vlek: niet alleen zijn
grootschalige verzekeringsmechanismen onontbeerlijk om samenlevingen
12 Nicoli, F., Kuhn, Th., Burgoon, B. (2020). Collective Identities, European
Solidarity. Identification Patterns and Preferences for European Social Insurance.
In: JCMS: Journal of Common Market Studies, 58(1), 76–95; Kuhn, Th., Nicoli, F., &
Vandenbroucke, F. (2020). Preferences for European Unemployment Insurance.
A Question of Economic Ideology or EU Support?. In: Journal of European Public Policy,
27(2), 208–226.

U -T U R N 2 0 2 0 ∙ Naar een nieuw sociaal contract

117

□ D E O N V E R W A C H T E W A R M T E VA N K O U D E S O L I D A R I T E I T

te beschermen tegen grote schokken; in grootschalige verbanden kan ook
radicaal geïnnoveerd worden (een Europese herverzekering voor werkloosheid
is een majeure sociale innovatie).
Ook met de tegenstelling tussen de ‘warme solidariteit’ van kleine gemeenschappen en de ‘koude solidariteit’ van verzekeringssystemen, waar ik hierboven naar verwees, moet men omzichtig omgaan. Er is een tweerichtingsverkeer
tussen ‘warme’ en ‘koude’ solidariteit. In zijn prachtige beschrijving van de
historische ontwikkeling van sociale welvaartsstaten wees Peter Baldwin erop
dat verzekeringstechnieken leidden tot ‘risicogemeenschappen’, waarin klassen
tegenstellingen overbrugd werden en een robuuste achterban ontstond voor
sociale voorzieningen.13

¶ Het duurzame succes van overheidsinterventies
die tot gedragsverandering moeten leiden,
hangt ook af van de mate waarin
ze door talloze individuele burgers worden
begrepen en omgezet in dagelijkse praktijk.

Daarmee wil ik niet zeggen dat Willem Lemmens geen punt heeft wanneer
hij wijst op het belang van persoonlijk engagement in kleine gemeenschappen.
Sterker nog: wie meent dat we uit de coronacrisis alleen maar de les kunnen
trekken dat ‘de overheid’ weer sterker moet worden, vergist zich. Een les uit
de pandemie is inderdaad dat we sterke overheden nodig hebben, onder meer
als borg voor sterke verzekeringsmechanismen. Maar er tekent zich nog een
andere les af: overheden moeten kunnen rekenen op ethiek in het dagelijks gedrag. Denk aan de enorme inzet van het personeel in de zorginstellingen. Denk
aan het naleven van social distancing. Dit kan niet allemaal in wetten, besluiten
en reglementen worden gegoten. En zelfs wat wel in wetten, besluiten en reglementen gegoten kan worden, is niet effectief als er een reusachtig controle
apparaat nodig is omdat slechts een minderheid van burgers zich spontaan
aan de regels houdt. In een mooi interview over liefde en verantwoordelijkheid
legde Inge Vervotte uit wat ze allemaal verwacht van de overheid, maar ze zei
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ook dat de overheid het niet alleen zal kunnen: ze legt haar vertrouwen in de
toekomst ook bij de civil society.14 Bouwend op jaren van onderzoek en theorie
vorming, schrijven Samuel Bowles en Wendy Carlin dat het narratief over het
succes van samenlevingen in de coronacrisis niet alleen mag gaan over de
verhouding tussen ‘markt’ en ‘staat’, maar ook aandacht moet vragen voor de
kwaliteit van sociale normen die ondersteund worden door de civil society.15 Dat
is ook mijn diepe overtuiging.
Het paradigma dat Bowles en Carlin bepleiten, voert ons terug naar een bekend
politiek-filosofisch debat. Hier past opnieuw een enigszins nostalgische noot.
Willem Lemmens verwijst bij zijn pleidooi voor gemeenschapsvorming naar de
filosofische discussies tussen ‘liberalisten’ (waarvan John Rawls een boegbeeld

¶ Sterke overheden in steden en gemeenten,
regio’s, natiestaten, de EU . . .
ze zullen allemaal hun rol spelen,
net als de kwaliteit van de civil society en
het individuele gedrag van mensen.

13 Baldwin, P. (1990). The Politics of Social Solidarity. Cambridge: Cambridge University
Press. Voor een toepassing van deze gedachte op de EU, zie Schelkle, W. (2019).
Monetary Solidarity and Justice. What Difference Do These Norms Make to Euro Area Reform,
een paper gepresenteerd op de conferentie ‘Is Europe Unjust?’, Firenze, 16–17
september 2019. Schelkle verwijst naar Stone, D. (1999). Beyond Moral Hazard.
Insurance as Moral Opportunity. In: Connecticut Insurance Law Journal, 6(1), 12–46.
Stone identificeert mechanismen waarbij verzekeringen ook een gemeenschap
helpen vormen: verzekeringen creëren nieuwe standaarden voor sociaal welzijn;
ze veranderen de sociale betekenis van bepaalde problemen, enzovoort.
14 Vervotte, I. (2020). Laten we vooral níét terugkeren naar de normaliteit. In:
De Standaard, 11 april 2020.
15 Bowles, S. & Carlin, W. (2020). The Coming Battle for the COVID-19 Narrative,
VoxEU, 10 april 2020, https://voxeu.org/article/coming-battle-covid-19-narrative;
Bowles, S. & Carlin, W. (2020). Shrinking Capitalism. In: American Economic Review,
Papers and Proceedings, 110(5).
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was) en ‘communautaristen’ (waarbij iemand als Michael Sandel hoorde). Die
discussies vierden hoogtij in de jaren negentig, toen hij aan zijn loopbaan begon.16
Naar mijn mening gaat het hier in essentie niet om een punt dat progressieve liberals moeten ‘toegeven’ aan ‘communautaristen’. Je moet geen ‘communautarist’
zijn om het eens te zijn met het volgende inzicht: een rechtvaardige samenleving
heeft niet alleen rechtvaardige wetten, besluiten en reglementen nodig, maar ook
een ethiek van het dagelijks gedrag. Althans, dat was de stelling die ik voorlegde
in mijn doctoraat, geschreven in het midden van de jaren negentig, in het spoor
van Rawls.17 Daar ligt intussen een beetje stof op. Maar het debat daarover is plots
uitermate actueel.
Met de driehoek ‘staat – civil society – markt’ op de achtergrond, wordt de
klimaatcrisis niet ten onrechte vergeleken met de coronacrisis. Deze vergelijking mag niet te ver doorgetrokken worden: de bedreiging die uitgaat van de
klimaatcrisis speelt zich veel minder ‘hier en nu’ af dan de bedreiging die uitgaat van het virus. Maar er zijn parallellen. Het aanpakken van de klimaatcrisis
vraagt grensoverschrijdende afspraken en samenwerking; een instelling als de
EU is bij uitstek goed geplaatst om daarin op te treden. Tegelijkertijd hangt
het duurzame succes van overheidsinterventies die tot gedragsverandering
moeten leiden ook af van de mate waarin ze door talloze individuele burgers
worden begrepen en omgezet in dagelijkse praktijk. Dat vraagt ‘gezag’ dat
voldoende nabij is. En vertrouwen in dat gezag. En een ethiek van het dagelijks
handelen. De Europese Unie moet dus geen kilometerheffing opleggen voor
personenwagens: dat moet Vlaanderen doen. Maar een Europese klimaatwet
die doelen oplegt, is wel een goed idee. En je mag de burger ook aanspreken op
de ecologische voetafdruk van zijn dagelijks gedrag, ook al kan je ‘goed gedrag’
niet helemaal codificeren in wetten, besluiten en reglementen.
Politiek in de eenentwintigste eeuw zal dus onvermijdelijk gelaagd zijn en
blijven. Het zwaartepunt van de politiek kan zich niet terugtrekken in ‘hechte
gemeenschappen’: sterke overheden in steden en gemeenten, regio’s, natiestaten, de EU ... ze zullen allemaal hun rol spelen, net als de kwaliteit van de
civil society en het individuele gedrag van mensen. Dat het een én-én-verhaal is,
maakt het zo interessant en tegelijkertijd zo moeilijk. Ons wetenschappelijk
onderzoek over sociaal beleid, in het spoor van onze grote Antwerpse leermeester Herman Deleeck, moet dat scherp in beeld houden. ▪
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¶ Het aanpakken van de klimaatcrisis vraagt
grensoverschrijdende afspraken
en samenwerking; een instelling als
de Europese Unie is bij uitstek
goed geplaatst om daarin op te treden.

16 Michael Sandel publiceerde circa veertig jaar geleden (in 1982) een van de eerste
systematische kritieken op Rawls’ Theory of Justice vanuit een ‘communautair’
perspectief in zijn boek Liberalism and the Limits of Justice, verschenen bij Cambridge
University Press. Een bekend overzicht over het debat in de jaren negentig is:
Swift, A. & Mulhall, S. (1995 [1992]). Liberals and Comunautarians. Blackwell.
17 Vandenbroucke, F. (2001). Social Justice and Individual Ethics in an Open Society.
Equality, Responsibility, and Incentives. Berlijn/New York: Springer.
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PLEIDOOI·VOOR
EEN·VERNIEUWD
SOCIAAL·CONTRACT

¶ Onze welvaartsstaat is gestoeld op het naoorlogse

Sociaal Pact over groei, werk en herverdeling.
Maar de naoorlogse maatschappelijke ordening
werd langzaam ingehaald door diepgaande sociale,
economische, ecologische en demografische
transformaties. Daarom slaagt de welvaartsstaat
er al verschillende decennia niet meer in om de
ongelijkheden en de armoede terug te dringen.
Een vernieuwd sociaal contract over duurzame groei
en sociale herverdeling dringt zich op. De coronacrisis heeft de noodzaak versterkt en mogelijk ook
de essentiële condities daartoe gecreëerd.
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PLEIDOOI VOOR EEN VERNIEUWD SOCIA AL CONTR AC T

‘Yet simultaneously a countermovement was on foot. This was
more than the usual defensive behavior of a society faced with
change; it was a reaction against a dislocation which attacked
the fabric of society ...’ Karl Polanyi, 1944

In 2020 riepen meer dan 1000 Vlaamse academici op tot een vernieuwd sociaal
contract. Ook elders in de samenleving werd daarover gesproken. Zo werd de
term – zo blijkt uit het overzicht van de opinieartikelen in dit boek – onder meer
door politieke commentatoren gebruikt tijdens de lange formatiegesprekken.
Maar wat wordt daar precies mee bedoeld? Waarom zou het naoorlogse contract nu herzien moeten worden? En wat zou de inhoud kunnen zijn van een
vernieuwde belofte van samenwerking?
In het verleden, vóór de coronacrisis, toen er economische groei was en de
tewerkstelling steeg, slaagden we er al verschillende decennia niet meer in om
de ongelijkheden en de armoede terug te dringen. De gezondheidscrisis heeft
veel kwetsbaarheden blootgelegd. De economische crisis treft vooral de mensen
aan de onderkant van de samenleving. Kleine bedrijven hebben het moeilijker
dan de grote, velen zijn bedreigd. Bij de werknemers lopen degenen met lage
inkomens en lage scholing de grootste risico’s. Het afstandsonderwijs heeft de
ongelijkheid doen toenemen. We bevinden ons bovendien middenin nieuwe
diepgaande transformaties – de veroudering, de klimaattransitie en de digitalisering – die ook tot grotere ongelijkheden en meer armoede kunnen leiden.
Daarom zullen duurzame economische relance en een betere verdeling van
lasten en baten in 2021 en daarna topprioriteiten moeten worden. Spontane
initiatieven vanuit de samenleving, warme solidariteit en sociale innovatie zijn
belangrijk. Maar we hebben vooral ook sociaal beleid nodig dat bescherming
biedt en kansen schept voor zij die tijdens de epidemie achterop raakten en
op eigen kracht moeilijk mee zullen kunnen in een samenleving volop in
verandering. Het zal niet volstaan om weeffoutjes hier en daar te remediëren.
We zullen met z’n allen grote inspanningen moeten leveren, uit gedeeld belang. En op vele vlakken tegelijk: werk, onderwijs, gezondheidszorg, sociale
bescherming, klimaat, fiscaliteit. Om dat alles mogelijk te maken, hebben we
een basisafspraak nodig over duurzame groei en een rechtvaardige verdeling
van lasten en baten. Een vernieuwd en verbreed sociaal contract dat richting
geeft en vertrouwen.
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Het Sociaal Pact van 1944, een belofte van samenwerking
Onze welvaartsstaat is gestoeld op het naoorlogse Sociaal Pact over groei, werk
en herverdeling. Met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk steunde het
beleid in alle welvaartsstaten in de jaren na de oorlog op een expliciete drievoudige afspraak tussen werkgevers, vakbeweging en overheid. Ten eerste zou
de vakbeweging met haar looneisen binnen de grenzen van de productiviteits
ontwikkeling blijven, loyaal meewerken met de ondernemingen en zich niet
bemoeien met economische ondernemingsbeslissingen. Ten tweede zouden
de werkgevers looneisen binnen die grenzen inwilligen, zich inspannen voor
werkgelegenheidsgroei en meebetalen aan de ontwikkeling van de sociale
zekerheid. De derde, meer impliciete afspraak was dat vrouwen onbetaald
zouden instaan voor de zorg voor kinderen, zieken en ouderen.
Het Ontwerp van Overeenkomst van Sociale Solidariteit reikte een betrouwbaar
kompas aan. Groei, volledige tewerkstelling (voor mannen) en herverdeling
zouden de streefdoelen worden van het naoorlogse beleid. Het samenwerkingsakkoord legde ook een vrij precieze methodiek vast: het bevatte de beginselen
van het sociaal overleg en het schetste de structuur van de sociale zekerheid,
waarbij men trouwens volledig aansloot bij wat, gedeeltelijk en in verspreide
orde, al voor de oorlog bestond.
De inhoudelijke betekenis van de Overeenkomst van Sociale Solidariteit voor de
verdere evolutie van de sociale zekerheid en van de arbeidsverhoudingen kan
moeilijk worden overschat. Zij betekende ten gronde een nieuwe opstelling:
wederzijdse erkenning en samenwerking tussen arbeid en kapitaal in plaats
van conflict en tegenstelling.
In korte tijd bracht de sociale verzorgingsstaat welvaart voort voor een
groeiend aantal mensen: het aandeel van de lonen en wedden in het nationaal
inkomen groeide gestaag; de sociale zekerheid kreeg vleugels, bracht sociale
vooruitgang en stabiliseerde het economische en politieke bestel; het onderwijs bereikte een groeiend aantal arbeiderskinderen, de toegang tot kwalitatief
hoogstaande gezondheidszorg werd veralgemeend.
Het Sociaal Pact was een laat antwoord op de negentiende-eeuwse sociale
 olitieke
kwestie die vele ‘kwaadaardige krachten’ 1 – oorlogen, sociale onrust, p
destabilisatie – in het leven had geroepen. Het installeerde de ‘goedaardige
krachten’ die de ongelijkheid en de armoede succesvol wisten terug te dringen.
De realisering van de droom dat kapitalistische groei en sociale herverdeling
zouden leiden tot betere leefomstandigheden voor iedereen, kwam in zicht.

1 Deze term wordt door Branko Milanovic gebruikt in zijn boek Wereldwijde ongelijkheid.
Welvaart in de 21e eeuw (2017).

124

KO U D E E N WA R M E S O LI DA R IT E IT

□ BE A C ANTILLON

Hoe het Sociaal Pact werd ingehaald
Vanaf 1970, toen de verzorgingsstaat een grote mate van maturiteit had bereikt,
begon echter een periode van duizelingwekkende economische en maatschappelijke omwentelingen. De naoorlogse groei vertraagde. Door de technologische
ontwikkelingen verschoof de productie van industrie naar diensten, de productieketens werden internationaler. De emancipatie van de vrouw kwam op
kruissnelheid, gezinnen werden minder stabiel.
De naoorlogse sociale gelijkmaking vertraagde en, ergens in de jaren negentig, kwam ze tot stilstand. In vele rijke landen begonnen de ongelijkheden
zelfs toe te nemen. Thomas Piketty ziet in vele landen een U-curve: na een periode van dalende ongelijkheden beginnen de verschillen in het laatste kwartaal
van de vorige eeuw toe te nemen. In België en in sommige andere landen van
het Rijnlandmodel blijven de inkomensongelijkheden en de armoede tot op
vandaag globaal nog stabiel. Maar – ook bij ons – wordt er al vele decennia
geen vooruitgang meer geboekt ondanks een voortdurende economische
groei, stijgende tewerkstelling en meer sociale overheidsuitgaven. Mensen
met een lagere scholing, werklozen en eenoudergezinnen worden minder bestaanszeker. De kinderarmoede begint aan een opmars, de egalisering van de
onderwijskansen stokt en de kloof in de (gezonde) levensverwachting tussen
hoger en lager geschoolde mensen is beginnen te groeien.
Er zijn veel factoren die de breuk met de gouden jaren zestig verklaren. Ik
beperk me hier tot de oorzaken die tot mijn expertiseveld behoren: een scheve
verdeling van de arbeid, de loskoppeling van productiviteit en lonen en de
polarisering van sociale risico’s.
Diepgaande transformaties deden een nieuwe samenlevingsordening
ontstaan. Die van een open, postindustriële economie waaraan een groeiend
aantal vrouwen en hoger geschoolde mensen een productieve bijdrage leveren.
Die van een kenniseconomie waar het werk scheef verdeeld is, met amper
de helft van de kortgeschoolden aan het werk. Die van een economie waar
de productiviteitsgroei zich niet langer vertaalt in evenwaardige stijgingen
van de (lage) lonen. Die van een geïndividualiseerde samenleving waarin de
risico’s die verband houden met het onbetaald zorgen voor elkaar niet langer
beschermd worden in gezinsverband. Een samenlevingsordening die er ook
niet langer in slaagt om perspectieven op betere levensvoorwaarden te bieden
aan zij die niet meekunnen.

Scheve verdeling van de arbeid
In het naoorlogse model stond volledige tewerkstelling (de toestand waarin
alle arbeidskrachten productief worden benut) centraal, als doel en als middel
van de verzorgingsstaat. Volledige tewerkstelling is nodig om een leefbare
werkloosheidsverzekering in stand te houden: zonder volledige tewerkstelling
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is het niet mogelijk om te weten of de werklozen wel degelijk bereid zijn om
te werken en het werkloosheidssysteem niet misbruiken. Volledige tewerkstelling is ook nodig voor de financiering van de sociale zekerheid. Sociale
verzekeringen steunen op arbeid als bron van inkomsten en als grondslag van
sociale rechten voor de verzekerden.
In de nasleep van de oliecrises in de jaren zeventig nam de werkloosheid
snel toe. De oude industrie kon niet overleven. Tegelijkertijd kwam er een
groeiende groep vrouwen op de arbeidsmarkt. De consumptieprijzen liepen
op, de vakbonden stelden looneisen, het bedrijfsleven rekende die door in de
prijzen en een negatieve spiraal van stagflatie kwam op gang. Het systeem van
sociale zekerheid bufferde met succes de eerste negatieve gevolgen van de crisis.
Maar langzaam werd duidelijk dat er meer aan de hand was dan voorbijgaande
conjuncturele schokken. Er kwam een paradigmashift in het beleid.
De actieve welvaartsstaat zorgde sedert de tweede helft van de jaren negentig voor een belangrijke groei van de tewerkstelling: aan de vooravond van de
Covid-19-crisis waren nog nooit in de naoorlogse geschiedenis zoveel mensen
(mannen en nu ook vrouwen) aan het werk. Deze groei was echter ongelijk gespreid. Nieuwe jobs kwamen vooral de beter geschoolden ten goede. Voor mensen
met een lage scholing bleef het moeilijk om aan een baan te raken: in 2019 was
slechts 40% van de mensen met een korte scholing aan het werk, een historisch
dieptepunt. Routinematige jobs werden door de technologische innovaties en
de globalisering weggerationaliseerd, de complexiteit van het werk werd groter
en kortgeschoolden stonden in concurrentie met beter geschoolden. Het streven
naar volledige tewerkstelling (voor mannen) maakte plaats voor een duale situatie waarin volledige tewerkstelling voor hoger geschoolden samengaat met een
structurele ondertewerkstelling van kortgeschoolde mannen en vrouwen.
Door homogamie – mensen met overeenkomende kenmerken zoals klasse
en opleiding vinden elkaar vaak op de huwelijksmarkt – heeft de scheve
verdeling van jobs ook een tweedeling doen ontstaan tussen een groeiende
groep ‘werkrijke’ gezinnen (waar iedereen aan het werk is) enerzijds en een
groep ‘werkarme’ gezinnen (waar niemand aan het werk is) anderzijds. De
werkrijke gezinnen zijn vooral beter geschoolde tweeverdieners. Werkarme
gezinnen, zo’n 10% van de bevolking op actieve leeftijd, zijn veelal laaggeschoold en alleenstaand, met of zonder kinderen. Zij zijn vaak het slachtoffer
van de teloorgang van de routinematige arbeid, van een voor hen te veeleisende
arbeidsmarkt en/of van te grote zorglasten. In de mate dat laaggeschoolde,
werkarme gezinnen niet langer aansluiting vinden met de dominante cultuur
van de samenleving (voornamelijk bepaald door de middenklasse) gaat deze
economische uitsluiting ook gepaard met een uitsluiting op sociaal, cultureel
en in toenemende mate ook politiek gebied. Dit is wat Pierre Rosanvallon
treffend ‘la nouvelle question sociale’ heeft genoemd.
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Loskoppeling van productiviteit en lonen
Het Sociaal Pact van 1944 hield de belofte in van loonstijgingen parallel aan
de stijging van de productiviteit. Dit vormde de kern van de afgesproken ruil
waarbij arbeiders zich ertoe verbonden om loyaal mee te werken met de ondernemingen die als tegenprestatie beloofden om de winsten om te zetten in
hogere lonen, betere arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming. Sinds de
tweede helft van de jaren zeventig vertaalt de productiviteitsgroei zich echter
niet langer in een evenwaardige groei van de gemiddelde lonen. Vooral de
lagere lonen lopen een groeiende achterstand op bij de evolutie van de welvaart.
Omgekeerd neemt het aandeel van het vermogen in de nationale rijkdom toe.
Dit steekt stokken in het raderwerk van de sociale zekerheid. Ten eerste
omdat de sociale bijdragen op de lonen niet langer volstaan om de groeiende
behoeften binnen de sociale zekerheid te dekken. Er moet daarom worden
uitgekeken naar ‘alternatieve’ financieringswijzen (vooral uit consumptiebelastingen). Ten tweede omdat de laagste lonen als enig inkomen niet langer
toereikend zijn om als enig inkomen in de behoeften te voorzien van gezinnen
met kinderen. Het probleem van in-work-poverty doet terug zijn intrede. Ten
derde omdat het als gevolg daarvan moeilijker is geworden om te zorgen voor
een adequate sociale bescherming voor werkarme gezinnen. Als de lage lonen
achterblijven bij de welvaartsgroei en als deze lonen op of onder de armoedegrens liggen, geldt dat a fortiori ook voor de sociale uitkeringen die daarvan
zijn afgeleid. Daardoor schieten de sociale minima voor werklozen en zieken
onvermijdelijk tekort.
De sociale zekerheid kijkt aan tegen een ‘glazen plafond’ van lage lonen.
Daardoor kan de belofte van een adequate sociale bescherming niet langer
worden waargemaakt, althans niet zonder grote bijkomende inspanningen.
Omdat de sociale uitkeringen minder aantrekkelijk moeten zijn dan de arbeidsinkomens, kan het optillen van de sociale minima tot aan de Europese
armoedegrens pas gerealiseerd worden als een evenwaardige stijging wordt
voorzien voor mensen met een laag loon. Maar hogere minimumlonen zouden bedreigend zijn voor de tewerkstellingskansen van mensen met een lage
productiviteit. De overheid moet daarom inspringen met werkbonussen en
andere loonsupplementen. De hele bodem van de inkomensverdeling moet
worden opgetild. Zonder significante inspanningen om dit te realiseren blijft
de verzorgingsstaat gevangen in een wurggreep die noopt tot steeds grotere
restricties op de werkloosheidsuitkeringen om werk aantrekkelijker te maken
dan een uitkeringsbestaan en om werkloosheidsvallen te bestrijden. Hoewel
de sociale minima ontoereikend zijn en de uitkeringen intussen aan zeer
strenge voorwaarden zijn gekoppeld, gaat de perceptie van de hangmat niet
weg. De verstrenging van de werkloosheid, ziekte en invaliditeit blijft daarom
het ritornello in het beleidsdiscours van de voorbije decennia, hier en elders in

U -T U R N 2 0 2 0 ∙ Naar een nieuw sociaal contract

127

□ PLEIDOOI VOOR EEN VERNIEUWD SOCIA AL CONTR AC T

de wereld van rijke welvaartsstaten. De wurggreep leidt tot een aanhoudende
stijging van de armoede bij langdurig werklozen en mensen met een lage scholing (vooral als ze kinderen hebben). Vóór de coronacrisis leefde niet minder
dan 70% van de werkarme gezinnen in armoede.

Polarisering van sociale risico’s
De tweedeling tussen werkrijke en werkarme gezinnen zorgt voor een polarisering van sociale risico’s. De risico’s die verband houden met de combinatie
van betaalde arbeid en de zorg voor kinderen, zieken en ouderen zijn meer
gesitueerd aan de bovenkant van de verdeling, dat wil zeggen bij doorgaans
hoger geschoolde tweeverdieners. Zij zijn de ontvangers van de sociale uitkeringen die verband houden met allerhande zorgverloven. Omgekeerd zijn
veel risico’s die verband houden met ‘niet-werken’ – werkloosheid, ziekte en
onbetaald zorgen voor elkaar – veeleer geconcentreerd bij lager geschoolde,
werkarme gezinnen die zich vaak onderaan de verdeling bevinden.
De naoorlogse afspraken over zorgarbeid berustten op een viertal aannames: volledige tewerkstelling voor mannen, onbezoldigde gezinsarbeid
voor vrouwen, lonen die als enig inkomen voldoende zijn om gezinnen te
onderhouden en huisvrouwen die middels de economische prestaties van hun
echtgenoten beschermd worden door de sociale zekerheid (de zogenaamde
afgeleide rechten, denk aan overlevingspensioenen). In het tweeverdieners
tijdperk is één arbeidsinkomen echter ontoereikend geworden. Zelfs een
modaal arbeidsinkomen is vaak te laag om een behoorlijke levensstandaard
te bereiken. Onbetaalde zorgarbeid en mantelzorg behoren daarom enkel
nog tot de mogelijkheden van gezinnen waar het enige arbeidsinkomen ruim
bovenmodaal is (en ook dan is het riskant gelet op het risico op echtscheiding).
In de praktijk zien we echter dat vooral lager geschoolde vrouwen onbetaald
werken. Niet-werken om te ‘zorgen voor elkaar’ is daarom nauw verbonden
met armoedesituaties.
Door de gezinsdestabilisering en het toenemende echtscheidingsrisico is
de sociale bescherming via afgeleide rechten ook ontoereikend geworden. Armoede bij vrouwen houdt dikwijls verband met situaties waarin vrouwen lange
tijd onbetaald gezorgd hebben voor hun gezin, na een echtscheiding moeilijk
een economische activiteit kunnen starten en niet langer kunnen terugvallen
op de afgeleide socialezekerheidsrechten opgebouwd door hun partner.
Rechten en plichten worden gedefinieerd op grond van een economische
benadering van arbeid als: de menselijke activiteit die leidt tot de productie
van goederen en diensten die in monetaire termen worden uitgedrukt. De
emancipatie (en ook de secularisering) heeft echter een hele reeks activiteiten
blootgelegd die van grote maatschappelijke waarde zijn maar waarvoor niet
(voldoende) wordt betaald. Tot op de dag van vandaag zindert de situatie door
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waarin vrouwen en religieuzen de zorg voor kinderen, zieken, ouderen en
personen met een handicap onbetaald op zich namen. Deze activiteiten bleven
onzichtbaar, zonder economische prijs en dus ondergewaardeerd.
Zo werd de naoorlogse maatschappelijke ordening langzaam ingehaald
door de technologie en de kenniseconomie, door de individualisering, de
emancipatie, de secularisering, de ideeën en het beleid die zich op deze transformaties entten. De naoorlogse aannames inzake volledige tewerkstelling en
onbetaalde zorgarbeid zijn niet langer geldig en aan de onderkant is de omzetting van winsten in lonen niet langer de praktijk. De welvaartsstaat is daardoor
niet meer bij machte om afdoende te reageren op de groeiende ongelijkheden, op
de groeiende zorgbehoeften, en op de toenemende kwetsbaarheid van mensen
die niet meekunnen met de postindustriële economie.
Waarom de welvaartsstaat faalde
Sinds de jaren zeventig begeleidt de verzorgingsstaat de overgang naar een
nieuwe economische productiewijze, accommodeert ze de ontvoogding van
de vrouw en vangt ze de gevolgen op van de individualisering. Het systeem
bleek wendbaar en paste zich aan. De basisbeginselen bleven grotendeels
overeind maar de vormgeving paste zich aan en beïnvloedde de richting en de
snelheid van de diepgaande veranderingen aan het einde van de twintigste eeuw
en het begin van de eenentwintigste eeuw. Met de oliecrisis steeg het aantal
uit
keringsgerechtigde werklozen snel naar historisch ongekende hoogte.
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 elukkig was er de sociale zekerheid als sterke buffer tegen armoede. Net
G
als nu zorgde ze automatisch voor stabiliteit in woelige tijden. Er kwamen
systemen voor vervroegde pensionering, in de hoop werk vrij te maken voor
jongeren die het moeilijk hadden om toe te treden tot de arbeidsmarkt.
Werk bij de overheid en in de non-profitsector werd gesubsidieerd. Nu deze
instrumenten weer grotendeels zijn afgebouwd, mag het vreemd lijken, maar
in de woelige jaren zeventig en tachtig hadden ze een stabiliserende rol. Vele
babyboomers deden hun eerste werkervaring op in gesubsidieerde alternatieve arbeidscircuits als BTK’er (Bijzonder Tijdelijk Kader) of DAC’er (Derde
Arbeidscircuit).
Later, vanaf de tweede helft van de jaren negentig, toen de postindustriële
transitie en de vrouwenemancipatie langzaam hun voltooiing naderden,
werd een nieuwe strategie ontplooid: de actieve welvaartsstaat. De gedachte
dat ‘beschikbare arbeid’ een vaststaand gegeven is, werd verlaten. Door de
markt meer ademruimte te geven, moest het mogelijk zijn om de groei meer
arbeidsintensief te maken. De aandacht verschoof naar jobcreatie op de private
arbeidsmarkt (door middel van flexibilisering en lastenverlagingen), naar het
ontsluiten van de vraag naar huishoudelijke dienstverlening (eerst middels
PWA’s en met de succesvolle dienstencheques) en naar het ‘activeren’ van
werklozen (door middel van betere controles, meer sanctioneringen, de strijd
tegen werkloosheidsvallen, onderwijs en vorming). De sociale zekerheid en
nieuwe collectieve diensten zoals kinderopvang speelden een strategische rol
in de totstandkoming van de actieve welvaartsstaat. Ze werden ook positieve
metgezellen van de emancipatie van de vrouw: zorg voor kinderen en ouderen
werd uitgebouwd en nieuwe uitkeringen zagen het daglicht, zoals zorgverloven
en tijdskrediet. In deze periode droeg de sociale zekerheid ook het groeiende
gewicht van de ontwikkeling van nieuwe en duurdere medische technologieën,
van het groeiende belang dat gehecht werd aan uitmuntende zorg en van de
stijging van de vergoedingen voor gezondheidswerkers.
Zo komt het dat de samenleving én de sociale zekerheid nu harder werken
dan ooit tevoren. Halverwege het tweede decennium van de eenentwintigste
eeuw zijn er nog nooit zoveel mensen aan het werk, terwijl de sociale overheidsuitgaven een historisch hoog peil hebben bereikt. En toch faalt de actieve
welvaartsstaat in het terugdringen van de kwetsbaarheid van mensen aan de
onderkant van de samenleving. Het eenzijdig benadrukken van ‘werk, werk,
werk’ als remedie tegen armoede zorgt voor een grotere druk op mensen met
een lage scholing. De werkloosheidsverzekering wordt meer conditioneel en
minder genereus; een groeiend aandeel werklozen moet terugvallen op de
bijstand. De armoede bij werkarme gezinnen is onder meer daarom sterk gestegen. Omdat de onderste lonen ontoereikend zijn als enig inkomen, geraakt
ook het probleem van in-work-poverty niet opgelost.
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¶ De welvaartsstaat faalt in het terugdringen
van de kwetsbaarheid van mensen
aan de onderkant van de samenleving.

De actieve welvaartsstaat faalt om drie redenen: ten eerste is er een te groot vertrouwen in de markt voor de creatie van kwaliteitsvolle laagproductieve jobs;
ten tweede is er te weinig aandacht voor diegenen die niet meekunnen in het
onderwijs en in de nieuwe economie en, ten derde, gaat men er ten onrechte
van uit dat het verdelingsvraagstuk ontweken kan worden door het opdrijven
van de tewerkstelling.
Nieuwe transformatiegolven, nieuwe ongelijkheden
We staan nu, met deze onopgeloste problemen, voor een nieuwe golf van ingrijpende transformaties: de klimaatopwarming, de vergrijzing van de bevolking
en de digitalisering van de economie. Opnieuw zijn de sociale ongelijkheden
en de verdelingskwestie kritische dimensies.
Het streven naar groei als doel van het naoorlogse Sociaal Pact hield geen
rekening met de externe milieukosten ervan. Reeds in 1972 publiceerde de
Club van Rome het ophefmakende rapport Grenzen aan de groei. Nu pas, bijna
een halve eeuw later, is er een (bijna) wereldwijde consensus gegroeid over
de noodzaak van snelle en ambitieuze collectieve actie om de klimaatopwarming af te remmen. De grote Europese, nationale en regionale budgetten die
in de komende maanden zullen worden ingezet in het relancebeleid zullen
ongetwijfeld een sterke klemtoon leggen op verduurzaming en vergroening
van de economie. Dat is nodig en dat is goed, ook vanuit verdelingsoverwegingen. Want sommige mensen worden meer dan anderen bedreigd door de
klimaatopwarming. Maar sommige mensen worden ook meer dan anderen
bedreigd door de effecten van het beleid dat nodig is om de klimaatopwarming
af te remmen. Er zullen grote verschuivingen zijn in de productie en dus op
de arbeidsmarkt. Sommigen zullen daar wel bij varen. Anderen zullen hun job
verliezen. De verduurzaming van de economie zal ook gepaard moeten gaan met
gedragsveranderingen van de consument: hij zal daartoe gestimuleerd moeten
worden. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ is duidelijk, maar het staat ook op
gespannen voet met de beginselen van verdelende rechtvaardigheid. Koolstof
belastingen bijvoorbeeld treffen de onderste lagen relatief zwaarder dan de hogere.
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Bij laagverdieners, leefloontrekkers, langdurig werklozen, zieken en invaliden is
er bovendien vaak onvoldoende financiële draagkracht om over te schakelen op
meer milieuvriendelijke gedragswijzen. Daarom moeten milieubeleid en verdelingsbeleid hand in hand gaan: ongelijkheid bemoeilijkt de klimaattransitie. De
gele hesjes gaven reeds de eerste, niet mis te verstane signalen.
De pandemie treft ons middenin het tijdsgewricht waarin de verouderingskosten in een snel tempo toenemen. Ze heeft bovendien de traditionele strategieën om de pensioenlast te financieren – afbouw van de overheidsschuld,
verhogen van de productiviteit, optrekken van de werkzaamheidsgraad – veel
wind uit de zeilen genomen. De veroudering is daarom meer dan ooit een verdelingsprobleem geworden. De vraag hoe de prijs van de veroudering verdeeld
moet worden kan niet langer worden ontweken. Enerzijds is de ongelijkheid
binnen de groep ouderen groot en leeft bijna 17% van de gepensioneerden
onder de armoedegrens. Anderzijds is de armoede bij kinderen en jongeren nu
hoger dan bij ouderen. Door de crisis zal deze intergenerationele ongelijkheid
groter worden. In een recessie blijven de pensioenen immers op peil terwijl de
werkgelegenheid en de lonen dalen.
Ons pensioenstelsel berust op repartitie: de actieven betalen voor de inactieven. In de naoorlogse economische en demografische ordening maakte
de repartitie het mogelijk om de welvaart van de ouderen onmiddellijk te
verhogen uit de productiviteitsstijging van de actieven. Deze afspraak moet
nu worden herzien. Bij demografische en economische schokken is het zaak
de verhouding tussen de koopkracht van de actieven en de koopkracht van
gepensioneerden te stabiliseren. De algemene richtlijn moet zijn dat de lasten
van de veroudering en van de economische crisis evenwichtig worden gespreid
over de actieven en de ouderen. Daarover moeten duidelijke spelregels worden
afgesproken, met als leidmotief inter- en intragenerationele rechtvaardigheid.
De coronacrisis zal ten slotte het ritme van verandering op de arbeidsmarkt
versnellen. Zo ging het ook bij eerdere crises: de financieel-economische crises
van 2008–2009 en 2012–2013 hebben duurzame schade toegebracht, vooral
aan de arbeidsmarktpositie van kwetsbare groepen. In vergelijking met deze
recessies zijn de effecten van de Covid-19-pandemie op de Belgische economie
ongezien groot. En we weten nu – op dit moment van schrijven, in december
2020 – dat vooral jongeren, midden- en kortgeschoolden, lager betaalden, arbeiders en mensen geboren buiten de EU, het meest getroffen werden door de
lockdowns. Covid-19 heeft de digitalisering in een stroomversnelling gebracht.
Er zullen nieuwe jobs ontstaan, ook voor lager geschoolden. De verdringings
effecten zullen afnemen door de demografische inkrimping van de beroepsbevolking. Maar het zijn wederom de beroepen met de meest routinematige
taken die het grootste gevaar lopen te verdwijnen. Om een verdere tweedeling
te vermijden tussen werkrijke en werkarme gezinnen, tussen hoger en lager
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geschoolden, moet daarom worden gezorgd voor zinvolle arbeid voor iedereen.
Alle jongeren moeten de vaardigheden kunnen verwerven die nodig zijn in de
nieuwe economie. Ook daarvoor zijn grote collectieve inspanningen nodig om
jobs te subsidiëren in de zorg, in de sociale economie en om het onderwijs te
versterken voor de jongeren die moeilijker meekunnen. Ook daarom kan de
herverdelingskwestie niet langer ontweken worden.
Tijd voor een vernieuwde, verruimde belofte van samenwerking
Covid-19 heeft ons geleerd hoe dicht we bij de natuur staan, hoe kwetsbaar we
zijn, maar ook hoe goed we zijn in het samen vinden van oplossingen. Covid-19
heeft gewezen op het belang van collectieve actie en van spontane solidariteit.
Heel wat sterke kenmerken van onze samenleving kwamen aan het licht: de
ontwikkeling en productie van miljarden vaccins, de capaciteit om medische
voorzieningen snel om te schakelen, het enorme engagement van het personeel in de zorg, de spontane solidariteit, de sterkte van de sociale zekerheid.
Onmiddellijk werden alle hens aan dek geroepen om de economie te stutten en
de mensen inkomenszekerheid te geven. Anderzijds heeft het coronavirus ook
vele kwetsbaarheden blootgelegd. Het virus wordt in verband gebracht met
onze onzorgvuldige omgang met de natuur. Behalve de directe bedreiging van
besmetting, blijken ook de maatregelen om de epidemie te vertragen kwetsbaarheid tot gevolg te hebben of te vergroten. Lang niet elk huis bood de ruimte
om alle functies te verzekeren die de lockdown heeft meegebracht: werk,- leer-,
opvang-, ontspanningsplaats. Sommigen zijn uit de boot gevallen van de
reddingsmaatregelen: flexiwerkers, jobstudenten, freelancers, kunstenaars,
migranten met en zonder wettig verblijf ... Werklozen verloren het perspectief
op werk. Door karige uitkeringen raakten de reserves op. En de armoede dreigt
toe te nemen zodra de reddingsboeien zullen worden weggehaald.
Tijdens de lockdowns kwamen overal in de rijke landen de voedselbanken
sterk in beeld. Zeer snel werden vrijwilligers die tot risicogroepen behoren
vervangen door enthousiaste jonge mensen die de handen uit de mouwen
wilden steken. De UCSIA-oproepen leverden in een mum van tijd veel student-
vrijwilligers op. Er werd geschakeld naar nieuwe werkwijzen, de solidariteit
was groot.
Voedselbanken zitten al verschillende decennia in de lift. Wat een smet op
het blazoen van de rijke welvaartsstaat, met ongebreidelde consumptiemogelijk
heden, een omvangrijke sociale zekerheid, hoge sociale uitgaven en dito
belastingen! We zijn zo rijk geworden dat er zeer veel middelen zijn voor de
consumptie van luxegoederen, voor reizen en dure hobby’s. Maar de ongelijkheden zijn stuitend. Sommigen laven zich aan schaamteloze consumptie,
anderen schuiven schaamtevol aan voor voedsel. Tijdens de eerste lockdown
konden de 25% rijkste gezinnen meer dan 30% van hun inkomen besparen op
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‘lockdowngevoelige uitgaven’ zoals restaurantbezoek en reizen. De 25% armste
gezinnen hebben zo goed als geen ruimte voor zulke uitgaven.
Het verschijnsel ‘voedselbanken’ is de kanarie in de koolmijn, een waarschuwing voor kwaadaardige krachten die zich zouden kunnen ontwikkelen
(of zich al aan het ontwikkelen zijn). Sommigen verwijzen in deze context
onder meer naar de opkomst van het populisme als reactie op gepercipieerd
onrecht. Was de sociale zekerheid, dat precieuze en unieke instrument van
‘koude solidariteit’, niet het antwoord op de catastrofes die verband hielden
met de groeiende armoede tijdens het eerste kwartaal van de vorige eeuw?
De toekomst dient zich voor allen moeilijk aan. Het Planbureau verwachtte
in juni 2020 dat het Bruto Binnenlands Product met 10% zou dalen terwijl de
sociale uitgaven met minstens 10% zouden stijgen. Door het gecombineerde
effect van de inkrimping van de economie en de stijging van de uitgaven
zou het aandeel van de sociale uitgaven in het Bruto Binnenlands Product
toenemen van 25% in 2019 naar een historisch hoge 30% in 2020. Een rijke
samenleving kan veel aan, de massale overheidssteun is eenmalig en de rente
laag. Maar de corona-gerelateerde uitgaven komen bovenop de kosten van de
veroudering en de inspanningen die nodig zijn voor de klimaattransitie. De
gezondheidscrisis zal ook de werkgelegenheidskansen van jongeren en mensen met een lage scholing diep aantasten en dus wegen op de uitgaven voor de
werkloosheidsuitkeringen.
De welvaartsstaat slaagde er al vele jaren niet meer in om nog vooruitgang
te boeken in de strijd tegen armoede en achterstelling. Ook niet toen de
parameters gunstig waren, met economische groei en meer mensen aan het
werk. De welvaartsstaat is ook erg duur geworden. Toch slaagde hij er niet in
om te zorgen voor eerlijke kansen in het onderwijs en een fatsoenlijke sociale
bescherming voor vele gepensioneerden, zieken, werklozen en hardwerkende
laagverdieners met gezinslasten. De klimaattransitie is (te) laat begonnen, er
zijn veel hindernissen en velen voelen zich niet ten onrechte bedreigd.

¶ We hebben een vernieuwd sociaal contract nodig
waarin radicaal gekozen wordt
om bij voorrang
de levensomstandigheden van de zwakkeren
in de samenleving te verbeteren.
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Het is te gemakkelijk om de verantwoordelijkheid voor dit alles bij de politiek
of andere actoren alléén te leggen. Het gaat zeker om individuele beleidskeuzen
maar vooral ook om onderliggende processen en structuren, de afwezigheid
van een gedeeld kompas, verloren vertrouwen en te weinig betrokkenheid. Het
gaat ook over een ongelijke waardering voor ieders inbreng in de samenleving.
Daarom hebben we een vernieuwd sociaal contract nodig: over duurzame
economische groei en sociale herverdeling met als eerste doel de levensomstandigheden van de zwakkeren in de samenleving te verbeteren.
Pandemie, motor van goedaardige krachten
Samenwerken en collectieve actie ondernemen vanuit een gedeeld belang vormt
de kern van het oude contractdenken. Sociale contracten hebben een horizontale en een verticale dimensie: zij gaan over relaties tussen mensen onderling
en tussen burgers en overheden (lokaal, regionaal, nationaal, Europees). De
pandemie heeft het bewustzijn van gemeenschappelijkheid sterk aangescherpt.
In 2021 en daarna zal de economische relance topprioriteit worden. Maar ook
het verdelingsvraagstuk zal indringend en onontwijkbaar voorliggen. Niet
alleen vanuit morele overwegingen maar ook – en dat is essentieel – vanuit
gedeeld belang. Hoe verdelen we het welvaartsverlies? Hoe verdelen we de factuur van de coronamaatregelen? Hoe verdelen we de verouderingskosten? Hoe
verdelen we de kosten van de klimaattransitie? Als antwoord, gelet op de vele
kwetsbaarheden en de ontoereikendheid van de welvaartsstaat, zal radicaal
moeten worden gekozen om, bij voorrang, de levensomstandigheden van de
zwakkeren te vrijwaren en te verbeteren.
Een sociaal contract is geen menu van concrete beleidsmaatregelen. Het
definieert gemeenschappelijke doelstellingen, rechten en plichten. Maar het
moet ook over meer gaan dan over algemene beginselen. Er zullen afspraken
moeten worden gemaakt over ruim omschreven methodieken. Het is hier niet
de plaats om daarover concrete voorstellen te doen. Het bepalen van de inhoud
van sociale contracten veronderstelt immers brede conversaties over alternatieve modellen. We hoeven overigens ook niets nieuws uit te vinden. Een
werkzaam maatschappelijk contract begint niet van een wit blad, maar vertrekt van het bestaande en trekt lijnen voor de toekomst. Het Sociaal Pact van
1944 bezegelde bijvoorbeeld bewezen praktijken en experimenten, onder meer
inzake sociale verzekeringen. Een Sociaal Pact mag ook geen blauwdruk zijn
van een ‘gesloten toekomst’, het moet een dynamisch gegeven zijn dat toelaat
voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe evenwichten in alsmaar wisselende
spanningsvelden. Ook nu zijn de ingrediënten bekend voor de totstandkoming
van een samenlevingsordening waarin iedereen mee kan komen. Wie goed
kijkt, ook onder de radar, weet dat ook nu Karl Polanyi’s tegenbeweging ‘on foot’
is: nieuwe ideeën, voorstellen en goede praktijken zijn er, net zoals in de jaren
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voorafgaand aan het Sociaal Pact van 1944 toen Antonio Gramsci schreef: ‘The
crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be born; in this
interregnum a great variety of morbid symptoms appear.’
Zal de coronacrisis impulsen geven aan goedaardige krachten? Morbide
symptomen kenmerken immers ook onze tijd, al lijken ze nu, in de door het
virus bevroren samenleving, even te zijn gaan liggen. De crisis heeft alvast
enkele opmerkelijke en hoopgevende zaken in gang gezet.
Via het Fonds voor Rechtvaardige Transitie zet Europa niet minder dan
1,8 biljoen euro in voor de Green Recovery Fund. De Commissie meldde daarbij
dat nieuwe inkomstenbronnen voorgesteld zullen worden, zoals een belasting
op financiële transacties, een financiële bijdrage gekoppeld aan de zakelijke
sector en een nieuwe gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting. Dit gaat over ‘ecowelvaart’. Dit gaat over samenwerking. Dit
gaat over groei en verdeling. Vanuit een sterk bewustzijn van de gemeenschappelijkheid der doelstellingen.

¶ “Niemand mag achterblijven in de storm.”
Dát moet het kompas zijn van
het vernieuwde sociaal contract.

De Europese Temporary Support to Mitigate Unemployment Risks in an
Emergency (SURE) verstrekt financiële steun om lidstaten te helpen bij plotse
stijgingen van de overheidsuitgaven die nodig zijn om de werkgelegenheid op peil
te houden. Is SURE de voorganger van een Europese werkloosheidsverzekering?
Het overzicht van de Covid-19-maatregelen dat in november 2020 door het
Steunpunt tot Bestrijding van de Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale
Uitsluiting werd gepubliceerd, telt niet minder dan 109 bladzijden. Zijn de federale steunmaatregelen voor leefloontrekkers de voorbode van finaal adequate
sociale minima? Zal de coronatoeslag in het Vlaamse groeipakket zorgen voor
een systeem dat performanter is in de strijd tegen de kinderarmoede? Zal dit
leiden tot een betere verdeling van de overheidsmiddelen?
Voert de financiële herwaardering van het zorgpersoneel tot het ruimer
valoriseren van het ‘zorgen voor elkaar’ en tot betere zorg voor de meest
kwetsbaren in de samenleving (ook in de gevangenissen)? Zullen de vele kandidaat-vrijwilligers de weg blijven vinden naar organisaties en initiatieven die
op zoek zijn naar mensen die de handen uit de mouwen willen steken?
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‘Niemand mag achterblijven in de storm.’ 2 Dát moet het kompas zijn van het
vernieuwde contract. Dat wil zeggen: concrete afspraken over ‘the new that cannot
be born’, namelijk datgene wat al zovele jaren op de beleidsagenda staat maar
dode letter bleef. Waardige minimuminkomens voor zij die werken en zij die
niet (meer) werken; zinvol werk voor iedereen; betaalbare basisdiensten; kwali
teitsvolle zorg voor kinderen, zieken, personen met een beperking en fragiele
ouderen; een klimaattransitie die zorg draagt voor de zwakkeren. Daarvoor is
niet alleen overheidsbeleid nodig, op Europees, nationaal, regionaal en lokaal
niveau, maar ook warme, spontane solidariteit. Over de methodieken – die
dynamisch moeten zijn en voortdurend aangepast moeten kunnen worden
aan onvoorspelbare veranderingen – is conversatie nodig. In elk geval zal het
moeten gaan over een versterkte sociale zekerheid, een meer rechtvaardige
en groene fiscaliteit, meer herverdelende en meer efficiënte sociale overheids
bestedingen. Moge de coronacrisis deze conversatie inspireren. ▪

2 Zie Erika Vlieghe in de nieuwsbrief ‘1000×1000’.
Meer info: https://mailchi.mp/9e11bd164c88/nieuwsbrief-1-1000x1000.
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ANDERHALVE·METER
TERUG,·ÉÉN·METER
VOORUIT!
HET·CORONA-EFFECT·OP·CULTUUR

¶ Dat Covid-19 een enorme impact heeft op de cultuur

sector mag reeds duidelijk zijn. Ook de kwetsbare
positie van de kunstenaar werd de afgelopen maanden
eens te meer aangetoond. Een complete financiële
balans kunnen we echter nog niet opmaken, daar
is het nog te vroeg voor. Wat wel duidelijk is, is dat
de sector zich met man en macht inzet om tijdens
de verschillende lockdowns cultuur tot in de huiskamer
te brengen. Dit gebeurde in een eerste lockdown
vooral door digitale initiatieven, die veelal gratis werden
aangeboden. In een studie die ondernomen werd
in samenwerking met Publiq en het Kenniscentrum
Cultuur- en Mediaparticipatie (UGent-vub)
brachten de auteurs vanuit het Kenniscentrum
Cultuurmanagement en Cultuurbeleid (UAntwerpen)
de tevredenheid van het publiek met deze online
alternatieven in kaart. In dit artikel reflecteren zij
verder op deze resultaten.
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Dit voorjaar werden we overvallen door het Covid-19-virus. Vanaf midden maart gingen verschillende landen in lockdown en werd het publieke leven stilgelegd, met desastreuze gevolgen voor verschillende takken binnen de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan het toerisme, de horeca, de mode,
en de evenementensector. Ook de cultuursector deelde in de klappen. Concerten werden afgelast,
cultuurhuizen en musea moesten hun deuren sluiten en kunstenaars vielen zonder werk. Vanaf
eind mei werd geleidelijk een exitstrategie opgestart. De eerste musea in Vlaanderen en Brussel heropenden hun deuren en konden mits strikte voorwaarden van social distancing en mondmaskers
weer publiek ontvangen. Ondertussen maakten ook andere cultuuraanbieders zich klaar voor de
heropstart. De veiligheidsraad besliste dat evenementen met minder dan 200 personen opnieuw
konden doorgaan. Aan de start van de zomer leek het einde in zicht, maar dat was buiten het virus
gerekend. Een tweede golf van het virus leidde in het midden van de zomervakantie opnieuw tot een
verstrenging van de maatregelen, zij het met verschillen op regionaal niveau. De weerbots hiervan
was mogelijk nog groter en versterkte bovendien een gevoel van onzekerheid. Iedere planning
voor het najaar of op langere termijn leek onmogelijk. Er werd vanuit de sector aan de alarmbel
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H E T C O R O N A-E F F E C T O P C U LT U U R

Enkele cijfers
De volledige economische impact van de coronacrisis is op dit moment nog moeilijk in kaart te
brengen. Een balans opmaken zal pas op langere termijn mogelijk zijn en vergt ook een verdere
monitoring. Kunstenpunt (2020) verzamelde in hun Metaoverzicht kunsten n.a.v. Coronacrisis alvast
enkele belangrijke gegevens. Bij CULT! (de belangenbehartiger van cultuurhuizen), het VAV (Vlaams
Audiovisueel Fonds), oKo (het Overleg Kunstenorganisaties) en vele andere sectororganisaties lopen
nog steeds bevragingen om de impact van de crisis te kunnen meten. Kunstenpunt (2020) maakte
op basis van de eigen databanken een voorlopige schatting van het aantal afgelaste, uitgestelde en
onderbroken evenementen tussen 10 maart 2020 en 31 augustus 2020.
Type event
Premières (binnen- en buitenland) van nieuwe en
hernomen producties Vlaamse podiumkunsten
Buitenlandse speeldatums Vlaamse podiumkunsten
Solo- en groepsexpo’s en residenties (binnen- en buitenland)
Vlaamse beeldende kunstenaars
Buitenlandse muziekconcerten door Vlaamse artiesten
Bron: Kunstenpunt

Aantal afgelastingen
360
2600
170
3000
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getrokken. Een versoepeling in september leidde tot hetzelfde jojo-effect. Na twee maanden werd
alweer een nieuwe lockdown afgekondigd. Er blijft voortdurend een zwaard van Damocles boven
het hoofd van hele cultuurhuizen hangen, want het eindpunt is nog niet in zicht. Ook de kwetsbare
positie van de kunstenaar wordt eens te meer aangetoond.
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Participatie en beleving
Niet alleen de culturele sector maar ook de fervente cultuurparticipanten lijden onder de aanhoudende
maatregelen. De interactie tussen organisaties en toeschouwers werd plots afgebroken. Op het moment dat de coronamaatregelen in de cultuursector ingang vonden, ontstonden bottom-up allerlei
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Tussen 14 maart en 20 april rapporteerden hun respondenten (725) een totaalverlies van 4,03 miljoen euro. Zakelijk leider van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg Merlijn Erbuer vertelde op de
website van radiozender BRUZZ dat alleen al in de eerste 3 weken van de lockdown zijn organisatie
3 tot 4 procent van haar jaaromzet verloren had.
Sinds begin augustus blijkt het binnen het cinemawezen wel opnieuw beter te gaan. Brightfish tekende begin augustus een 70% van de normale bezoekcijfers op bij de release van nieuwe films in de Box Office.
Ook Amplo (HR-partner voor de creatieve sectoren) trok aan de alarmbel en publiceerde de
volgende cijfers over de creatieve sectoren en projectmatig werk. Zij vergeleken de verloningscijfers
in april 2020 met een jaar geleden en zagen een daling in het aantal contracten met bijna 80%.
Vooral de kunsten- en livesector en het socio-culturele veld delen het zwaarst in de klappen.
Sinds juni 2020 bekijkt het Steunpunt Werk en Sociale Economie per sector de intensiteit van de
tijdelijke werkloosheid, met name voor welk aandeel van de werkdagen tijdelijke werkloosheid
werd ingeroepen. De hoogste intensiteit werd genoteerd in de horeca en in de cultuursector. Ook het
aantal vacatures in de sector is met meer dan 50% gezakt.
Om tegemoet te komen aan de geleden verliezen, kondigde de Vlaamse regering op 2 juni 2020
aan dat een noodfonds van 265 miljoen euro opgericht zou worden, waarvan 65 miljoen euro voor
de cultuursector. In september werd een regeling getroffen voor projecten die niet konden doorgaan
in de vorm van een activiteitenpremie.
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initiatieven om de connectie met het publiek toch op te zoeken en een online aanbod te ontwikkelen.
Met een studie in samenwerking met Publiq en het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie
(Universiteit Gent-Vrije Universiteit Brussel) brachten we vanuit het het Kenniscentrum Cultuurmanagement en Cultuurbeleid (Universiteit Antwerpen) de tevredenheid van het publiek met deze online
alternatieven in kaart. Door middel van een online bevraging met 13.000 respondenten en drie digitale
focusgesprekken met actieve cultuurparticipanten in de maand mei 2020 kregen we ook een dieper
inzicht in de cultuurbeleving van het publiek tijdens en na de lockdown. Dit resulteerde in een rapport
dat begin juni werd gepubliceerd via de kanalen van Publiq en beide kenniscentra. Met deze studie
hebben we vooral gepeild naar de cultuurparticipatie van de reguliere cultuurparticipanten.
Uit de cijfers bleek dat cultuurliefhebbers tijdens de lockdown de weg naar het online-aanbod
gevonden hadden. 21% van de respondenten luisterde of keek voor het eerst online naar cultuur
tijdens de lockdown.
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¶ Door de crisis hebben vele cultuurhuizen versneld geïnvesteerd in hun

De tevredenheid over het online aanbod was daarbij groot (zie onderstaande figuur), maar vooral
de beleving en het sociale aspect van een live voorstelling werden gemist.
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digitale aanbod, en dat werd zeker gewaardeerd door het publiek.
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Dat is niet verbazingwekkend. Uit de profilering van de respondenten bleek immers dat de volgende twee motieven voor cultuurparticipatie door 90% van de respondenten als belangrijk werden
omschreven. De eerste was ontspanning en cultuur ‘in het echt’ zien. Hierbij gaf 50% van de cultuurparticipanten aan dat ze dit zeer belangrijk vinden. Ten tweede werd ook kennisverrijking en
het gezellig uit zijn door 80% belangrijk bevonden. De cultuurliefhebber wil dus een totaalpakket
waarin zowel beleving, kennisverrijking, ontspanning en sociale contacten hun plaats hebben. En
net aan dat laatste ontbrak het tijdens de lockdown. In één van de focusgroepen zei een deelnemer
hierover het volgende: ‘Maar ik moet wel eerlijk toegeven dat ik het echt mis, een paar keer in de
maand de nabijheid te hebben van die culturele beleving. Zeker bij muziek.’
Cultuur vanachter het scherm bleef voor velen veeleer een individuele beleving: ‘Ik ben veel
meer dingen online beginnen opzoeken. Ik spendeer nu meer tijd aan dingen die ik online kan
bekijken, of ik lees nu meer dan ervoor. Van de collectieve beleving die het ervoor was, is het nu
meer een persoonlijke beleving geworden.’ Dat wordt ook gereflecteerd in de tijdsbesteding van
de cultuurparticipanten: lezen en radio luisteren zaten in de lift. De beperkingen van het online
cultuur beleven werden door de actieve cultuurbeoefenenaars sterk aangevoeld. Dat had niet alleen
te maken met de fysieke afstand, maar ook met de technologische beperkingen van de huidige
platforms, die een kwalitatieve beleving in de weg stonden. Online alternatieven zijn in de beleving
van de cultuurparticipanten nog onvoldoende ontwikkeld om een volwaardige cultuurbeleving
aan te bieden. En dat geldt nog meer voor actieve cultuurparticipatie zoals in de amateurkunsten.
Door de crisis hebben vele cultuurhuizen wel versneld geïnvesteerd in hun digitale aanbod, en
dat werd zeker gewaardeerd door het publiek. Online deelname aan het aanbod waarvoor ook
een niet-digitaal aanbod bestaat, bleef vóór de coronacrisis beperkt. Met betrekking tot het online
aanbod van musea, concerten en theatervoorstellingen gaf telkens tussen de 11% en de 14% aan

145

146

Sociale kloof in cultuurparticipatie – ook online
Jaar na jaar blijkt uit participatiesurveys dat het publiek voor cultuur vooral ouder, hooggeschoold,
blank en uit de hogere middenklasse afkomstig is. In 2018 bleek dit nog maar eens uit een publieksbevraging van het Kenniscentrum Cultuurmanagement & cultuurbeleid (Universiteit Antwerpen)
bij de Vlaamse cultuurcentra. Recent onderzoek van Luisa Iachan (2020) wees op de paradox dat
hoewel technologie stricto sensu cultuur meer beschikbaar moet maken voor een ruimer publiek
(inclusief een publiek dat minder frequent participeert om diverse redenen), dit in de praktijk niet
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dat zij al online hiernaar keken of luisterden. Tijdens de lockdown steeg de online deelname aan alle
cultuurvormen. De relatief sterkste stijgers waren museum- en erfgoedbezoek en feestjes en dj-sets.
Beiden kenden meer dan een verdubbeling van hun online publiek. Bij virtuele rondleidingen in
musea en erfgoedsites steeg het aantal deelnemers van 13,6% naar 29,5% (een stijging van 117%), bij
feestjes en DJ-sets van 2,9% naar 7,4% (een stijging van 155%). Ook het kijken naar online cursussen
en webinars, theatervoorstellingen, spellen en quizzen (gericht op een breed publiek) en dansvoorstellingen, alsook het luisteren naar voorleessessies van boeken en poëzie kenden een sterke stijging.
Films, concerten en operavoorstellingen (bij de cultuurminnende respondenten die deelnamen aan
dit onderzoek) tenslotte zagen hun aantal deelnemers stijgen met 40 à 50%.
Er is dus wel een interesse gewekt om online aan cultuur te blijven participeren, ook bij mensen
die dit tijdens de lockdown voor het eerst deden. Het kan ook een oplossing zijn voor praktische
drempels zoals het zoeken van een babysit voor jonge gezinnen of het moeten maken van verplaatsingen voor mensen met een zwakke gezondheid of fysieke beperking. De sociale kloof die sowieso
al bestaat voor cultuur wordt hiermee echter niet gedicht.
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het geval is. Op basis van kwantitatieve data uit Frankrijk, Spanje en Engeland, toonde zij aan
dat digitalisering de cultural gap juist vergroot. Zij verwijst hierbij naar Amerikaans onderzoek
(Ateca-Amestoy & Castiglione 2016) dat aantoonde dat opleidingsniveau bepalend is voor de mate
van toegang tot boeken en klassieke muziek via het internet.
Het gratis aanbieden van online content is ook niet houdbaar op langere termijn. Maar de
betalingsbereidheid voor online content ligt toch net iets moeilijker. Van de respondenten in onze
bevraging die voor en tijdens de lockdown gebruikmaakten van het online aanbod had circa 1
op de 5 mensen hiervoor al eens betaald. Ook bij de deelname tijdens de lockdown bleek slechts
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een vijfde (19,9%) ervoor betaald te hebben. De reden waarom men nog nooit betaalde voor online
cultuurdeelname lag vooral buiten de participant zelf: het aanbod was nu eenmaal gratis. Toch is
de betalingsbereidheid voor een online aanbod beperkter. In de toekomst wil de meerderheid van de
respondenten hiervoor ook niet of minder betalen dan voor het live aanbod.
De financiële schade die door de coronacrisis is veroorzaakt, dient natuurlijk wel op een of andere
manier opgevangen te worden. De inkomsten uit ticketverkoop zullen nog een tijdlang onder de
verwachtingen liggen: de zalen mogen immers maar voor 30 tot maximaal 50% gevuld worden.
Willen organisaties financieel het hoofd boven water blijven houden, dan zullen er nieuwe creatieve
businessmodellen bedacht moeten worden, waarbij het online aanbod ook geïntegreerd wordt en
verschillend zal moeten zijn van het live aanbod.
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We zagen dat de door de overheid gehanteerde exitstrategieën ook gereflecteerd werden in de
bereidheid van de cultuurparticipanten om terug te keren naar de zalen. Toch heerst er ook een
grote afwachtendheid. Wel bleek er enige variatie naargelang het type activiteit. Het bibliotheek- en
museumbezoek werden door velen als het veiligst aangevoeld omwille van de vrij eenvoudige handhaving van social-distancing-maatregelen. De vergelijking met supermarkten werd hierbij gemaakt:
‘Ik denk dat een festival het laatste evenement is, waaraan ik zou deelnemen. Net omdat het zo’n
massa-event is. Ik denk eerder aan een museum. Daar zijn grote ruimtes. Waarom niet? Want als
we naar een supermarkt kunnen, of een Brico? Als we daar binnen kunnen met de maatregelen,
waarom zou dat dan niet in de musea kunnen?’ Ruim de helft van de respondenten gaf dan ook aan
een museumbezoek onmiddellijk te willen heropstarten wanneer dit zou worden toegelaten.
Verder bleek dat de snelheid waarmee men culturele activiteiten terug oppakt, gerelateerd is aan
sociale kenmerken. Mensen die samenleven met risicopersonen op het vlak van corona, mensen die
 oonachtig in
vóór de lockdown occasionele of sporadische cultuurparticipanten waren, personen w
minder verstedelijkte gebieden, lager opgeleiden en de hoogste leeftijdsgroepen (+65-jarigen) bleken
iets meer afwachtend.
Het vertrouwen in de veiligheidsvoorzieningen van de cultuurorganisaties is groot, hoewel voor
bijna 1 op de 3 deelnemers aan de online bevraging deelname aan cultuuractiviteiten sowieso uitgesloten is zolang er geen vaccin is of er enig risico op besmetting is. De wisselende maatregelen en het
gebrek aan consistentie vergroten de angst nog om ook effectief terug naar de zalen te gaan, ook
al zou het weer zijn toegelaten. Ook de verkoop van abonnementen – die een meer zekere bron van
inkomsten zijn – is volledig stilgevallen. Plannen is immers niet mogelijk zolang de crisis aanhoudt.
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Naar alle waarschijnlijkheid zal de huidige situatie nog even aanhouden, en dat is nefast. De overheid
heeft wel een noodfonds opgestart en een activiteitenpremie ingevoerd, maar dit zijn oplossingen
op korte termijn. Tegelijkertijd moet nu nagedacht worden over de lange termijn. We moeten naar
een nieuwe balans. Het ecosysteem is aangetast en er moet een nieuw evenwicht worden gezocht
tussen verschillende spelers. Musea en podia dienen ook te investeren in hun infrastructuur om ook
in de toekomst een nieuwe pandemie te kunnen opvangen.
De belangrijkste schakel in het ecosysteem is de kunstenaar. Dat de situatie van de kunstenaar
precair is, wisten we. Maar door de crisis is dit uitvergroot. De meeste uitvoerende kunstenaars
vielen door hun freelance statuut van de ene op de andere dag zonder werk en dus zonder inkomen.
Het contrast tussen de culturele instituten en kunstenaars aan de andere kant is nog nooit zo scherp
gesteld. Nochtans zijn er een aantal instrumenten, zoals het kunstenaarsstatuut van 2003, de kleine
vergoedingsregeling, projectsubsidies en beurzen, en de fair practice code die speciaal hiervoor in het
leven geroepen zijn en die een faire behandeling mogelijk moeten maken. Er zijn dus instrumenten
genoeg, maar zijn deze ook aangepast aan de crisis? Want deze zijn ontstaan in pre-coronatijden.
Tijdens een webinar van UCSIA op 21 september 2020, stelde Yasmine Kherbache de kritische
lessen uit de toenmalige beweging voor het kunstenaarsstatuut in 2003 nog eens scherp. Het kunstenaarsstatuut van toen ging uit van de ruimste sociale bescherming binnen het werknemersregime
en probeerde zekerheid en flexibiliteit te verenigen. Maar heel veel kunstenaars kwamen en komen
nog steeds niet in dit statuut terecht omdat de wet onvoldoende wordt toegepast.
Met de coronacrisis is de bestaansonzekerheid van de kunstenaar nog meer naar boven gekomen.
Er is een roep om structurele maatregelen. Voor het eerst sinds lange tijd is de culturele sector ook op

□ A N D E R H A LV E M E T E R T E R U G , É É N M E T E R V O O R U I T !

KO U D E E N WA R M E S O LI DA R IT E IT

¶ Heel veel kunstenaars komen nog steeds niet in het kunstenaars-
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statuut terecht omdat de wet onvoldoende wordt toegepast.
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straat gekomen, waarbij de loyauteit tussen sectoren en generaties is toegenomen. De gebeurtenissen
hebben ook een boost gegeven aan de kunstenaars om zich sterker te verenigen en op te komen voor
hun belangen. Het is belangrijk om vanuit die noodkreet te zoeken naar bottom-up-oplossingen en
samen de verantwoordelijkheid te nemen. ▪
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EEN·CULTURELE
NEW·DEAL

¶ De coronacrisis toont hoe precair het bestaan van

mensen in de artistieke sector is. Misschien kan
het culturele luik van Franklin Delano Roosevelts
New Deal ons inspireren: naast hun eigen scheppende
werk kunnen kunstenaars in onder meer onderwijs,
zorg of lokale media een vorm van gemeenschapsdienst
verrichten waarvoor ze een salaris krijgen dat hun
enige bestaanszekerheid biedt.

GEERT BUELENS
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GEERT BUELENS

Zeer zeker moeten we proberen de coronacrisis aan te
grijpen om de economie te hervormen en onze omgang
met de planeet te verduurzamen. Maar waarom niet ook
meteen korte metten gemaakt met de survival of the fittest
die de cultuursector steeds meer is gaan beheersen?
President Roosevelts cultuurbeleid uit de New Deal
wijst ons de weg.
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Van Alexandra Ocasio-Cortez en Bernie Sanders tot de Europese Commissie wordt al maandenlang
gepleit voor een Green New Deal: een wereld in het teken van duurzaamheid en gelijkheid. De
Britse macro-econome Ann Pettifor die economie en ecologie aan elkaar koppelde, legde laatst in
De Groene uit wat daarvoor nodig is: markten en de financiële sector moeten weer de burgers en
het algemeen belang dienen in plaats van andersom. ‘Er zou veel werkgelegenheid zijn in sectoren
die weinig broeikasgassen produceren, zoals de zorg, het onderwijs of in de culturele sector. En we
zouden ervoor zorgen dat zulk werk gewaardeerd en beloond wordt.’ Dit verkondigde ze in het
nummer van 12 maart, het laatste voor Covid-19 het nieuws overnam, zorg en onderwijs tot ‘cruciale sector’ werden uitgeroepen en de culturele sector in een dal werd geduwd waarmee vergeleken
het tijdperk Zijlstra een strandwandeling bij lichte tegenwind blijkt.
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De reflex van kunstenaars en hun managers was, geheel te begrijpen, te gaan roepen hoe nodig, om
niet te zeggen cruciaal ook zij wel niet waren. Het ding met ‘cruciaal’ is echter: als je zelf moet zeggen
dat je het bent, sta je al met 5–0 achter. Volgden sympathieke, zelfs ontroerende initiatieven waarbij
je dichters kon bellen, naar gestreamde opera’s kon kijken en Parijse balletdansers zag balanceren
tussen potten, pannen en peuters. Misschien nog wel geliefder bij massamedia en het grote publiek
waren die momenten waarop onbekende burgers zelf gingen zingen, op hun balkons, samen met
buren die ze vaak nooit eerder hadden gesproken. Het was decennia geleden dat de woorden ‘kunst’
en ‘solidariteit’ zo vaak in één zin waren gebruikt.
Terwijl iedereen zich zo nuttig mogelijk bezig tracht te houden, neemt de paniek niettemin hand
over hand toe. Musea, boekhandels en theaters vragen zich steeds luider af hoe ze dit moeten overleven. Cabaretvoorstellingen spelen voor een driekwart lege zaal. Een bioscoop overeind houden
terwijl je eerst alle bezoekers online een vragenlijst over hun gezondheid moet laten invullen. Ook
instellingen en artiesten die het woord ‘precair’ enkel uit de theorieboekjes kenden, weten zich nu
acuut bestaansonzeker. Het is een crisis die zelfs creatieve geesten zich nauwelijks konden voorstellen. Er lijkt ook geen enkel precedent.
Helemaal herhaalt de geschiedenis zich nooit, maar de omstandigheden tijdens de Grote Depressie
waren misschien toch nog van een andere orde. In Amerika stierven mensen van de honger, ook in
artiestengezinnen. Nadat Franklin Delano Roosevelt begin maart 1933 de eed had afgelegd als
president, probeerde hij de crisis het hoofd te bieden met de zogenaamde New Deal. Kernstuk
van dat beleid was een ambitieus tewerkstellingsproject. Miljoenen mannen werden ingezet om
wegen en speelpleinen aan te leggen, om scholen en dammen te bouwen en om nationale parken en
bossen te onderhouden. Het bekendste van deze tewerkstellingsprogramma’s was de in januari 1935
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gelanceerde WPA, de Works Progress Administration. Wie in dienst genomen werd door de WPA
verdiende het dubbele van wat een uitkering binnenbracht, maar veelal ruim minder dan wat de
salarisschalen van de vakbonden voorschreven. Een uitkering (moeten) ontvangen werd en wordt
in de Verenigde Staten vaak als vernederend ervaren. Behoeftige mensen een baan aanbieden nam
niet alleen dat stigma weg, het had als enorme voordeel dat ze hun ambachtelijke kennis op peil
konden houden en misschien zelfs vergroten. Zodra de economie weer ging draaien, zou het hele
bestel daarvan profiteren.
Het tekent de brede maatschappelijke visie van de New Deal dat dit skills argument ook werd
ingezet om massaal schrijvers, muzikanten, theatermakers, designers, schilders, beeldhouwers
en fotografen in dienst te nemen. Ook zij moesten hun instrumenten blijven beheersen, mochten
hun talent niet laten versloffen. Integendeel: de overheid vroeg hun, in ruil voor het salaris van
een gemiddelde loodgieter, die talenten ter beschikking te stellen van de hele gemeenschap. En die
gemeenschap wist niet half hoezeer ze daarop eigenlijk had zitten te wachten.
Muzikanten zouden muziekles gaan geven op plekken waar men nog nooit een hobo van dichtbij had gezien. Schrijvers zouden samen bezoekersgidsen maken voor de staat waarin ze woonden;
velen daarvan worden nog altijd gebruikt. Postkantoren, bibliotheken en scholen werden voorzien
van vaak gigantische muurschilderingen die de lokale of nationale geschiedenis verbeeldden en
daarin vaak voor het eerst zwarten en native Americans een prominente plek gaven.
Tonen wat ongezien dreigde te blijven, was wellicht de belangrijkste artistieke bijdrage van
‘Federal One’, zoals de WPA-kunstenprogramma’s werden genoemd. Schrijvers en journalisten
trokken naar het Diepe Zuiden om in vaak ontstellend detail de levensverhalen op te tekenen van de
laatste generatie die tot slaaf was gemaakt. Theatermakers zetten Living Newspapers op, reizende
voorstellingen waarin ze in steden en afgelegen gebieden actuele gebeurtenissen of vergeten
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geschiedenissen op de planken brachten of de gevaren van tuberculose, longontsteking en syfilis
demonstreerden. Wereldberoemd werden de foto’s die Dorothea Lange en Walker Evans voor de
Farm Security Administration maakten van de abjecte armoede van door de Dust Bowl uit hun
huizen verdreven landbouwgezinnen.
De Tweede Wereldoorlog maakte een einde aan de WPA en de kunstenprogramma’s, maar onder
delen zouden in veel landen ingevoerd worden. Democratisering van kunst- en muziekonderwijs en
de regionale verspreiding van kunst- en cultuurcentra werden ook in onze gewesten normaal. De
gemeenschapsvormende waarden van Federal One raakten tijdens de Koude Oorlog echter in de
vergeethoek. Jackson Pollock en Mark Rothko – beiden ex-WPA-werknemers nota bene – werden
herauten van de ongebreidelde artistieke vrijheid, met dank aan de CIA dat internationale tournees
van Abstracte Expressionisten ging sponsoren omdat Stalin abstracte kunst had verboden. Door
de groteske oververhitting van de kunstmarkt zijn hun werken vandaag zelfs voor grote musea
onbetaalbaar geworden.
De digitalisering, de steeds verder opgestookte commercialisering en een in sommige opzichten
en wijken dramatisch gedaald onderwijsniveau heeft de duurzaamheid van onze culturele ecosystemen ernstig in gevaar gebracht. Dat de coronacrisis nu muzikanten extra hard raakt, komt
natuurlijk ook doordat de platenverkoop al was ingestort en enkel liveoptredens brood op de plank
konden brengen. Boekhandels en uitgeverijen hangen veel meer dan voorheen af van toevallige
bestsellers en zien met lede ogen aan hoe een steeds groter deel van de jongeren afhaakt en hun
lectuur beperken tot de ondertitels van Netflix. Ook die vele beeldende kunstenaars die in hun werk
het neoliberalisme en de vernietiging van de planeet aanklagen, zijn in de praktijk verwikkeld in een
hopeloos gevecht om de aandacht van galeriehouders en curatoren, hopend ooit tot de happy few
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te behoren wier werk veilinghuizen zal halen om vervolgens van de ene biënnale naar de andere
te jetsetten.
De coronacrisis doet dat hele systeem nu voor onze ogen imploderen en het lijkt zeer de vraag
of we terug moeten willen naar voorheen. En wellicht kunnen we ook niet ‘gewoon’ terug; met de
noodsteun die de overheid nu ter beschikking stelt, zal slechts een fractie van het aantal bedreigde
instellingen en makers overeind gehouden worden.
Hoog tijd dus om het roer om te gooien en ons af te vragen op welke manier we de cultuur in
onze gemeenschap het beste kunnen dienen. Als de overheid, net als tijdens de New Deal, tijdelijk
op grote schaal kunstenaars in dienst zou nemen, zou niet alleen hun bestaansonzekerheid worden
opgeheven, we zouden ook maatschappelijke problemen kunnen aanpakken waar we nu maar
geen oplossing voor lijken te kunnen of willen vinden.
De schrijnende ongelijkheid in de kunstenwereld lijkt immers steeds meer op die tussen gewone
werknemers en CEO’s van belastingontwijkende multinationals. En in beide gevallen is het een
leugen te beweren dat het verschil in essentie bepaald zou worden door inzet en talent. Sommige
artiesten zullen financieel moeten inleveren wanneer ze even in overheidsdienst komen, maar niet
weinigen zouden er fors op vooruitgaan, mochten ze plots zo’n loodgieterssalaris ontvangen.
In ruil zouden ze hun talenten niet langer exclusief inzetten om hun eigen inzichten en verbeelding te koesteren, maar vooral ook om die van de samenleving te voeden. Acteurs, regisseurs
en schrijvers die toch al niet van de pen konden leven en nu ook alle inkomsten van lezingen en
optredens ontberen, zouden op grote schaal ingezet kunnen worden om die vele duizenden kinderen te begeleiden die door de sluiting van de scholen extra lees- en dus leerachterstand hebben
opgelopen. Ze kunnen die kinderen voorlezen en zo hun vocabulaire vergroten, maar ze vooral ook
verleiden hun verbeelding te laten prikkelen door verhalen te horen, te lezen en ook zelf te schrijven.
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Muzikanten en beeldend kunstenaars kunnen jongeren begeleiden die de middelen of steun van
hun omgeving missen om kunstonderwijs te volgen. Auteurs en fotografen kunnen kopij leveren
voor lokale en nationale media die vandaag 101 ideeën maar geen budgetten meer hebben om de
crisis in hun gemeenschap te boekstaven.
Tijdens de New Deal werden kunstenaars verwacht 96 uur per maand voor de overheid te werken. De rest konden ze zelf invullen en het werk dat ze tijdens die andere uren maakten, mochten
ze verkopen om zo hun salaris aan te vullen tot ze, wanneer ze geluk hadden, geen overheidssteun
meer nodig hadden.
Van een tijdelijke invoering van het WPA-systeem zouden kunstenaars ook op de lange termijn
profiteren: bevrijd van de moordende concurrentie zouden ze de geestelijke ruimte vinden om
zichzelf te ontwikkelen. En ze zouden door hun educatieve bijdrage het potentiële publiek voor de
kunsten groter en eindelijk ook meer divers maken. Al die artistieke voorstanders van de circulaire
economie zouden daar dankzij de Culturele New Deal ook echt aan kunnen bijdragen. ▪
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Corona en klimaat: het leken de voorbije maanden wel twee concurrenten
die streden om de meeste aandacht. De strijd werd glansrijk gewonnen door
corona. Hoewel er ook een reeks opinieartikelen verscheen waarin aandacht
werd gevraagd voor het klimaatprobleem. Waarom bereikt het coronavirus,
een onverschillig, in wezen neutraal en betekenisloos natuurverschijnsel, wat
klimaatactivisten niet konden bereiken: collectieve actie op zelden geziene
schaal (Tegenbos, DS 1 april), en een mooie blauwe hemel zonder vliegtuig
strepen (Boussemaere, DS 25 maart)?
Diezelfde opiniemakers geven het antwoord. In de reeks opinieartikelen die
ik doornam in de periode van 15 maart tot 31 oktober in de Vlaamse kranten
De Standaard, De Morgen en De Tijd, klinkt unisono dat de coronapandemie een
meer concreet zichtbare en voelbare bedreiging is dan het klimaat. Zelfs al is
de strijd tegen corona voor velen (vooral jongeren) vooral een strijd tegen statistieken. Het klimaatprobleem is voor velen gewoon te abstract. De gevolgen zijn
in onze contreien pas zichtbaar op langere termijn. Toch moet het probleem nu
onverwijld worden aangepakt. Pieter Boussemaere (DS 12 augustus) herinnert
in dat verband aan een citaat van Barack Obama: ‘Wij zijn de eerste generatie
die iets van de klimaatimpact voelt, en de laatste om er tijdig iets aan te doen.’
Hallo, mensheid? Hebben filosofen niet eeuwenlang beweerd dat juist de
mens het dier cognitief overstijgt door zijn grotere tijdshorizon, zijn vermogen
om het verleden te overschouwen en zich een toekomst in te beelden? Door
het vermogen om langetermijnplanningen te maken? Zijn we collectief aan het
degenereren tot Pavlov-hondjes die slechts op luid rinkelende alarmbellen reageren, zoals het coronavirus? Yoni Van Den Eede (DM 17 september) wijst op het
belang van systeemdenken: het benaderen van een maatschappelijk fenomeen
of probleem vanuit verschillende invalshoeken, en in samenhang met andere
fenomenen en problemen. Vanuit het systeemdenken kan de manier waarop wij
als mens omgaan met milieu en klimaat, niet los worden gezien van onze sociale
en economische organisatie van de samenleving. Corona is, aldus Van Den Eede,
ook een illustratie van het ‘ecologisch systeemkarakter van ons bestaan’. Het
onderwijs moet dit systeemdenken dringend meer plaats geven in het curriculum.
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¶ De klimaatcrisis vraagt om een
paradigmaverschuiving:
anders gaan denken en anders gaan leven.

Het gebrek aan systeemdenken sluit nauw aan bij een eerste grote stelling die
zich doorheen de verschillende opinieartikelen aftekent: de nood aan een paradigmaverschuiving. VUB-rector Caroline Pauwels heeft het in haar column voor
De Tijd (27 mei) over een ‘anders gaan leven’ dat door corona noodgedwongen
zelfs al feitelijk werd gerealiseerd. Holemans (DS 20 maart) pleit voor een verschuiving van een systeem gebaseerd op profijt, concurrentie en consumptie,
naar een systeem gebaseerd op investeringen, samenwerking en welzijn. In
dit deel van dit U-turn-boek vinden we dat systeemaspect ook uitgebreid terug
in de bijdrage van Pieter Leroy. Systeemdenken en paradigmaverschuiving
doen ons denken aan het boek Où atterrir. Comment s’orienter en politique van de
Franse filosoof Bruno Latour. Daarin beschrijft hij hoe het klimaatprobleem
vraagt om een politiek-epistemologische verschuiving: van denken langs de
as ‘lokaal-globaal’ naar denken langs de as ‘het aardse-ontkenning daarvan’.
Waarbij die laatste pool concreter benoemd kan worden als een soort klimaatnegationisme, dat vandaag de dag door nogal wat populistische politici
wordt beleden.
Paradigmaverschuivingen zijn inderdaad voer voor filosofen en wetenschapshistorici. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Ignaas Devisch en Bert
De Munck stilstaan bij de idee van ‘verandering’ op zich. Devisch (DS 9 juni)
waarschuwt voor overdreven veranderingsdrift. Die is namelijk ingegeven
door een typisch moderne houding ten opzichte van de natuur, een houding
die precies de klimaatcrisis heeft veroorzaakt. De Munck (DS 17 september)
wijst in dat verband op ‘de medische wetenschap die is verworden tot een blinde kracht die ons steeds verder stuwt in een doodlopende straat’. Hij stelt zich
vragen bij het doel van een technocratische geneeskunde die uit is op controle
en risicobeheersing. De strijd tegen virussen heeft geen duidelijk doel als tegelijk wordt volgehouden dat corona een ‘uitzonderlijk killervirus’ is, maar dat er
ons ‘nog soortgelijke virussen’ te wachten staan. Als pandemieën zich cyclisch
voordoen, plaatst dat vraagtekens bij de technocratische aanpak, en bij het
geloof dat de uitkomst van onze strijd tegen virussen maakbaar is. De zin van
en het draagvlak voor de vele maatregelen van social engineering raken dan zoek.
De strijd tegen klimaatopwarming heeft volgens De Munck dan weer wel een
duidelijke finaliteit.
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Dat brengt ons meteen bij een tweede grote thema: de verhouding tussen
wetenschap en democratie. Zoals die op scherp wordt gesteld door zowel het coronavirus, als het klimaatvraagstuk. Guy Tegenbos (DS 1 april) stelt vast dat
corona aanleiding geeft tot een verwetenschappelijking van het beleid. Een
evolutie die hij toejuicht. De politiek zou zich vaker moeten laten bijstaan
door comités van experts om adequaat beleid te kunnen voeren. Maar het
blijft wel de politiek die beslist. Zoals we ook tijdens de coronacrisis konden
horen, moet zo’n comité dan wel evenwichtig zijn samengesteld, zodat het
een representatieve doorsnede kan vormen van verschillende wetenschapstakken. En zodat het werkelijk tot systeemdenken en een holistische aanpak
komt. Rogier De Langhe (DM 4 april) heeft het over ‘zwermen van (politieke)
leken’ die complexe problemen kunnen aanpakken. Problemen zoals corona en
vooral het klimaat, lijken zowel om minder als om meer democratie te vragen.
Minder democratie, omdat er snel gehandeld moet kunnen worden, op basis
van adviezen van experts die niet democratisch verkozen zijn. Meer democratie, omdat burgers betrokken moeten worden bij de besluitvorming, opdat er
geen (kwetsbare) groepen zouden worden vergeten. In Frankrijk werd alvast
een burgerconventie voor het klimaat opgericht (Dhondt, DM 26 juni). Meer of
minder democratie: het is een spanning die ook resoneert in de tekst van Pieter
Leroy. Sociale verandering is een complex en vaak traag proces. Het is dus nog
maar de vraag of we als mensheid de klimaattanker tijdig kunnen keren. De
historische voorbeelden van grootschalige collectieve actie stemmen hem in
dat verband niet bijster optimistisch.

¶ Het klimaatprobleem is ook
een sociaal probleem.
The cry of the earth and the cry of the poor.

De derde en grootste gemene deler van de opinieartikelen gaat over de transitie
naar een groenere én sociaal meer rechtvaardige economie. De koppeling tussen klimaat en sociale rechtvaardigheid is zeer consequent uitgewerkt in de vijf jaar
oude pauselijke encycliek Laudato Si’. Nergens wordt deze koppeling treffender
verwoord als in de slotzin van artikel 49 van deze encycliek: ‘Today, we have
to realize that a true ecological approach always becomes a social approach;
it must integrate questions of justice in debates on the environment, so as to
hear both the cry of the earth and the cry of the poor.’ (De cursiveringen zijn van pauselijke oorsprong.) Ook Marc Reynebeau wijst op het klimaatprobleem als een
sociaal probleem: hopelijk hebben we onze lessen getrokken uit de beweging
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van de gele hesjes (DS 6 mei). In een interview in De Morgen (23 oktober) stelt de
nieuwe minister van Klimaat Zakia Khattabi dat haar beleid afgerekend mag
worden op de sociale dimensie ervan. Te allen prijze moet vermeden worden
dat maatregelen zoals een CO2-taks vooral de financieel kwetsbare groepen
treft. In haar tekst vat Nynke van Uffelen een onderzoek samen van Jozefien Van
Hille, Gerlinde Verbist, Tim Goedemé, en Petra Zsuzsa Lévay. Hun onderzoek
is een wetenschappelijk onderbouwd pleidooi voor een sociaal rechtvaardige
CO2-taks.
Reynebeau pleit ook voor een omslag naar een meer nabije en duurzame economie, met kortere ketens van producent naar consument, maar is niet blind
voor de complexe globale vertakkingen van de economie: wat zeg je dan tegen
Keniaanse snijboonkwekers? Ook Danny Jacobs (DS 14 september) bepleit
een circulaire economie, waarvoor een breed draagvlak gezocht moet worden.
Ook burgers die het niet breed hebben, moeten immers kunnen meestappen in
het verhaal van duurder ‘voedsel van bij ons’.
In De Morgen van 19 juni publiceerden 33 vooraanstaande Vlaamse vrouwen,
aangevoerd door Wivina Demeester, een pleidooi voor ecowelvaart: er hoeft
geen trade-off te zijn tussen duurzaamheid en welvaart. Cathy Macharis was
een van de ondertekenaars van de tekst. In haar bijdrage voor deze essaybundel
put ze uit haar boek Met een factor 8 naar een duurzame mobiliteit om ook oplossingen aan te reiken voor andere sectoren waar ecowelvaart ingang kan vinden.
Arnoud De Meyer richt de blik naar Azië. Daar is ‘ecosperity’ een effectieve
trend in Singapore. Hij vraagt zich terloops ook af of de Aziatische aanpak van
Covid-19 ons niet iets kan leren over een meer efficiënte collectieve aanpak van
het klimaatvraagstuk. Veerle Vandeweerd, ten slotte, toont zich optimistisch
over de kansen om de klimaattransitie tot een goed einde te brengen. Met
de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als leidraad. Volgens
Vandeweerd zijn de problemen gekend, maar de oplossingen ook. Nieuwe,
duurzame technologie, internationale samenwerking en een heroriëntatie van
de financiële sector richting duurzame bedrijven brengen ons bij het beoogde
doel. Het komt er nu vooral op aan actie te ondernemen, en de U-turn daadwerkelijk in te zetten.
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¶ Wij zijn de eerste generatie die iets van
de klimaatimpact voelt, en de laatste
om er tijdig iets aan te doen.
(Barack Obama)
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KLIMAAT·EN
SOCIALE·VERANDERING
VALT·DE·U-TURN·TE·STUREN?

¶ Klimaatverandering maakt een U-turn noodzakelijk.

Klimaatverandering maakt, als systemisch vraagstuk,
dat die verandering fundamenteel en omvattend moet
zijn. Sommigen zijn daar (technologisch-)optimistisch
over, anderen omarmen het transitiemanagement.
Maar fundamentele sociale verandering komt niet
zomaar, en zij laat zich lastig sturen.
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K L I M A AT E N S O C I A L E V E R A N D E R I N G
VA LT D E U -T U R N T E S T U R E N ?

De kernvraag van dit essay is: hoe kunnen wij als samenleving de U-turn, de
fundamentele sociale verandering, realiseren die nodig is om de klimaatcrisis
aan te pakken? Voordat u zich illusies maakt: dit essay beantwoordt die vraag
niet. Ik kán die vraag niet beantwoorden. Ik maak slechts een aantal kanttekeningen die hopelijk verhelderen hoe moeilijk die vraag is.
Met die paradox begin ik ook: je kunt het klimaatprobleem sterk vereenvoudigen of juist op het systemische karakter ervan wijzen. Dat maakt nogal uit:
denk je dat een oplossing essentieel uit de technologie komt? Of denk je dat er
ook sociale en politieke verandering moet plaatsvinden? Omdat ik zelf van dit
laatste overtuigd ben, schets ik vervolgens de voorwaarden daarvoor, en de
mogelijkheden om een zo fundamentele sociale verandering te sturen.
Het klimaatvraagstuk is eenvoudig op te lossen
Er was een tijd dat het klimaatprobleem het voorbeeld bij uitstek leek van een
wicked problem: wetenschappelijk complex, omgeven met veel onzekerheid,
tekenend voor de grenzen aan ons weten, en inzet van grote politieke controverses. Nauwelijks tien jaar geleden redigeerde ik met collega’s een boek dat
meezong in dat koor. (Driessen, Leroy & Van Vierssen 2010) Het klimaatvraagstuk was misschien niet onoplosbaar, de aanpak ervan vergde in elk geval een
fundamentele en dus lastig realiseerbare sociale verandering.
Tegenwoordig zie je niet vaak meer dat het klimaatvraagstuk als wicked
wordt getypeerd. Komt dat door onze sindsdien toegenomen kennis? Door een
onverwachte groei van ons vermogen sociale verandering te sturen? Doordat
inflatoir taalgebruik het begrip ‘wicked’ op den duur waardeloos heeft gemaakt?
Of doordat die typering haaks staat op het optimisme dat we dit vraagstuk wél
kunnen oplossen? Ik bepleit geen pessimisme, maar dat optimisme verdient
wel wat kritische reflectie.
Meestal gaat zo’n optimistische boodschap als volgt. Het begint met een
natuurwetenschappelijke definitie van het klimaatprobleem, in termen van
CO2-uitstoot, hoeveelheid ppm in de atmosfeer, toenemende gemiddelde
wereldtemperatuur en de effecten daarvan: smeltende ijskappen, stijgende
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zeespiegels, droogte, verwoestijning, bosbranden enzovoort. Daar is niets
mis mee, zeker niet als die probleemschets wetenschappelijk accuraat is, zoals
in het speciale rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) over de vraag of en hoe de anderhalvegraaddoelstelling haalbaar is.
(WMO 2018) Vervolgens wordt de aanpak van die problemen vaak gereduceerd
tot toegepaste natuurwetenschap, in dit geval: de uitstoot van CO2 en andere
broeikasgassen moet fors omlaag, vooral door een serie technologische
veranderingen in allerlei maatschappelijke sectoren, van energieproductie tot
landbouw, van bouwen tot mobiliteit. Klimaatverandering, zo luidt het dan
vaak, is voor 80% een energetisch-technisch probleem. Nieuwe technologie
zal ons naar een koolstofarme economie leiden. De zogeheten Drawdown Table
of Solutions (Project Drawdown 2020) levert een aansprekend voorbeeld van
beleid als toegepaste natuurwetenschap. Het is een lijst van technologische ingrepen, elk daarvan voorzien van het aantal tonnen CO2-equivalent dat wordt
bespaard, en de top 20 wordt bepaald door louter koolstof-doelmatigheid: de
CO2-opbrengst per (kosten)eenheid inspanning. Beleidsmakers kunnen – of
eigenlijk: moeten – die rekensommen eenvoudig overnemen.
(zie ook: UCSIA 2020)
Deze door natuurwetenschap en technologie geïnspireerde benadering
heeft enkele voordelen. Het intellectuele en communicatieve voordeel ervan is
dat ze een complex probleem reduceert tot enkele sleutelvariabelen. Dat levert
een eenvoudig dashboard op waarop gestuurd kan worden. Ambtenaren die
klimaatbeleid moeten ondersteunen, zeggen mij hoe tevreden ze daarmee waren: na jaren van complexiteit en onhelderheid over ‘wat te doen?’ en ‘hoe leg
ik het uit?’ (wicked, weet u wel), konden zij nu een eenduidig advies uitbrengen.
De Drawdown Table becijfert immers de effectiviteit en de efficiëntie van maatregelen. Dat maakt het makkelijker politici te adviseren, het maakt het politici
makkelijker hun beleid te motiveren. De Drawdown-aanpak komt bovendien
voort uit een groot sturingsoptimisme en draagt daar op zijn beurt weer aan
bij: we hebben de kennis, we hebben de technologie, we hebben het geld, we
weten wat we moeten doen. Een soortgelijk optimisme inspireert – begrijpelijk
én terecht – ook veel klimaatactivisten: we weten nu wel wat er moet gebeuren;
laten we het dan ook maar snel doen. Dat straalt een aantrekkelijk en mobiliserend ‘hands on’-optimisme uit, meestal gevolgd door een pleidooi voor een
‘transitie’. Dit essay maakt hopelijk helder dat de aanpak van het klimaatvraagstuk iets complexer is dan dit soort reducties suggereren.
De klimaatcrisis is een systemisch vraagstuk
In plaats van wicked is ‘systemisch’ nu de dominante karakterisering van het
klimaatvraagstuk, onder meer in het genoemde IPCC-rapport. Het adjectief
‘systemisch’ betekent twee dingen.
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Allereerst betekent het dat het probleem in kwestie wordt veroorzaakt door
basiskenmerken van ons technologische, economische, sociale en politieke
systeem. Om welke basiskenmerken gaat het dan? De literatuur daarover lijkt
op het eerste gezicht zeer verscheiden, maar allen verwijzen toch naar soortgelijke kenmerken: de pretentie en de exploitatiedrift van de menselijke soort
tegenover de rest van de natuur, de eenzijdig doel-rationele modernisering,
het instrumentaliseren en onderwaarderen van het ecologisch systeem, en de
institutionele blokkades waarin ons technisch-economisch systeem gevangen
zit. Onze landbouw, energieproductie, wereldhandel, financiële markten,
enzovoort vertonen alle de kenmerken daarvan. Filosoof Etienne Vermeersch
heeft die basiskenmerken al in 1988 beschreven en samen benoemd als ‘het
wetenschappelijk-technologisch-kapitalistisch systeem’ oftewel ‘het WTK-
bestel’, met het ‘wetenschappelijke-technologisch optimisme’ (WTO) als zijn
culturele pendant. (Vermeersch 1988) Elders en recenter zijn talloze vergelijkbare analyses te lezen, sommige gematigd, andere radicaal. De analyse van
Joseph Stiglitz, Amartya Sen en Jean-Paul Fitoussi (2009) legt de nadruk op
de vele perversies in onze econometrische ideeën en praktijken en heeft tot
een vernieuwde discussie over welvaart, groei en duurzaamheid, over degrowth
en sociaaleconomische indicatoren geleid. (Laurent 2019) In Laudato Si’, de
pauselijke encycliek uit 2015, zijn haast vermeerschiaanse analyses over de basisoorzaken van milieu- en klimaatvraagstukken te lezen. (De Vries 2016) Geïnspireerd door zowel Marx als Braudel, lezen Raj Patel en Jason Moore (2018)
de geschiedenis van onze milieuvraagstukken als effecten van een zich vanaf
de vijftiende eeuw snel ontwikkelend kapitalistisch systeem. Dat systeem is
er, gedreven door een economisch-technologische rationaliteit, op uit allerlei
goederen en diensten zo goedkoop mogelijk te produceren, met afwenteling
van onbetaalde collectieve kosten. Dat klinkt radicaal. Sociobiologen zullen er,
cynisch of niet, een bevestiging in vinden dat niets dierlijks de mens vreemd is:
de biologische evolutie is immers ook een strijd om het overleven met de minste inspanning. Ons maatschappelijk systeem lijkt wel een copy-paste daarvan.
Deze systemische analyses laten trouwens ook zien dat milieuvraagstukken
en sociale ongelijkheid producten van dezelfde systemische mechanismen
zijn. De fameuze slogan ‘fin du monde, fin du mois: même combat’ – en ‘même
système’! – van de gilets jaunes vat deze complexe literatuur dus in één regel
samen. Overigens zien ook de academische aanhangers van de ecologische
modernisering, bepaald niet marxistisch geïnspireerd, een systemische parallel tussen de ecologische en de sociale kwestie: in beide gevallen wordt voor
een noodzakelijke productiefactor, natuurlijke grondstoffen enerzijds en menselijke arbeid anderzijds, (schromelijk) te weinig betaald. Sociale uitbuiting en
milieu-uitputting zijn dus systemisch verwant.
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‘Systemisch’ betekent, ten tweede, dat het probleem doordringt in alle domeinen en sectoren van het systeem. De klimaatcrisis vindt zijn oorzaken in
zowel de voedsel- als de energieproductie, in onze industrie zowel als in onze
mobiliteit, in onze manier van bouwen en wonen zowel als in ons toerisme.
‘Systemisch’ betekent dus, meer dan ‘allesomvattend’, ook ‘totalitair’. Ik ga
hier niet verder in op de systeemtheoretische betekenis van die begrippen. In
simpele taal: alles wordt ervan doordrongen. Dezelfde processen en mechanismen, denk aan goedkope fossiele energie, spelen in alle domeinen. Bovendien zorgt het systemische karakter van de problemen ervoor dat er nauwelijks
ontsnappingskansen zijn. De individuele boer, in Noord en Zuid, zit gevangen
in een financieel-economisch-technologisch netwerk. Dat geldt ook voor veel
van onze praktijken als individu, als huishouden, als consument, als reiziger.
Intermezzo 1

HET PROTOCOL VAN MONTRÉAL

Naar aanleiding van het zogeheten ‘gat in de ozonlaag’ werd in 1987 in
het Protocol van Montréal afgesproken de productie en het gebruik van
vooral halonen en CFK’s terug te dringen. Het Protocol, dat in 1989 van
kracht werd, wordt vaak genoemd als een voorbeeld van succesvol
internationaal milieubeleid. Dat is terecht, zelfs al zijn over de uitvoering,
de doeltreffendheid en de nevenwerking kritische kanttekeningen te maken.
Hoe dan ook, optimisten verwijzen er vaak naar. Dat is ze gegund.
Toch is het een niet geheel overtuigend voorbeeld. Hoezeer de aantasting
van de ozonlaag ook een wereldwijd probleem is, het is in veel mindere
mate ‘systemisch’ dan het klimaatprobleem: het gaat ‘maar’ om een klein
aantal producten, geproduceerd door een beperkt aantal bedrijven, toe
gepast in een overzienbaar aantal praktijken, waarvoor ook alternatieven
(overigens met nevenwerking!) beschikbaar zijn.

Het adjectief ‘systemisch’ betekent dus enerzijds: ‘samenhangend met basiskenmerken van het systeem’, anderzijds: ‘het systeem volledig omvattend’. Dus
moet de aanpak van een systemisch vraagstuk, ten eerste diepgaand, structureel of fundamenteel zijn en ten tweede, alle domeinen van de samenleving
omvatten, comprehensive of integraal zijn. Met diepgang en breedte hebben we
meteen twee criteria om (beoogde) klimaat-interventies te beoordelen. Het is,
terwijl ik dit schrijf (oktober 2020), te vroeg voor een ex ante evaluatie van de
Europese Green Deal. Met wat er nu van bekend is, kun je die Green Deal in elk
geval ambitieus noemen op beide assen, in de diepte en in de breedte: ambitieuze klimaatdoelstellingen gaan samen met beleidsplannen voor zeven beleids
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terreinen (energie, circulaire economie, gebouwde omgeving, mobiliteit en
transport, voedselvoorziening, ecosystemen en biodiversiteit, en een gifvrije
omgeving). Ondanks de begrijpelijke kritiek van milieu- en natuur-NGO’s,
is dit winst in vergelijking met eerdere, vrijwel geheel tot CO2-reductie
gereduceerde klimaatplannen. Voor een evaluatie zijn minstens vier nu nog
onduidelijke elementen van cruciaal belang: (1) de uiteindelijke maatregelen en
budgetten; (2) de aanpassing van de Green Deal als reactie op de corona-crisis;
(3) de manier waarop bestaande sectorplannen de Green Deal ambities kunnen
steunen of frustreren. Denk hierbij aan het Europese landbouwbeleid, maar ook
aan de grote sturingsmacht van zowel private als overheidsgestuurde energiebedrijven. En (4) de mate waarin de private sector mee zal doen aan deze qua
omvang uitzonderlijke, tot nu toe alleen publiek gefinancierde investeringsplannen. Twee andere kritische punten: de voornemens voor sommige van de zeven
beleidsterreinen zijn verder uitgewerkt dan andere – zo heeft biodiversiteit in elk
geval geen prioriteit. En ik mis een beschouwing over de sociale effecten van
deze gigantische investeringen, zoals de verschuiving van werkgelegenheid, de
uiteenlopende kwetsbaarheid van mensen, enzovoort.
Kortom, en met alle kritische kanttekeningen: intussen weten we wel
hoe we de aanpak van een systemisch probleem op papier moeten zetten. In
Vlaanderen vind je een andere systematische uitwerking van klimaatbeleid
in de diepte en in de breedte in een recente nota van de SERV (2019): ze oogt
misschien wat managerial, maar ze is meer dan voorbeeldig. Ook op lokaal en
regionaal niveau vind je in Frankrijk, Nederland en België plannen van even
goede kwaliteit. De kernvraag is dan: hoe realiseer je de sturingskracht die
nodig is om van die papieren plannen een sociale werkelijkheid te maken?
Intermezzo 2

KLIMAATCRISIS EN CORONACRISIS ALS SYSTEMISCHE VRAAGSTUKKEN

Tot aan Covid-19 hadden veel mensen moeite met het adjectief ‘systemisch’.
Sindsdien zijn we, helaas, een didactisch voorbeeld rijker. De corona-pandemie
is systemisch om minstens twee redenen. Ten eerste is ze aan de oorzakenkant
verbonden met enkele basiskenmerken van ons tijdsgewricht: overbevolking,
verstedelijking, globalisering, en een excessief binnendringen in de niet-
menselijke natuur. Dat zijn niet toevallig grotendeels dezelfde basisoorzaken
als die van de klimaatcrisis. Diezelfde basiskenmerken leiden ertoe ons tijdsgewricht als ‘antropoceen’ te kwalificeren, verwijzend naar de geologische
envergure van de impact van de mens op de planeet. Ten tweede: aan haar
effectenkant is de pandemie vanuit de volksgezondheid via de (beperking
van) interactie en mobiliteit en de (vertraging van de) economie in alle sferen
en domeinen doorgedrongen (ze is dus allesomvattend), en heeft ze geleid tot
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veranderingen die variëren van nationaal protectionisme tot aangepaste
ontmoetingspraktijken (ze is dus ‘totalitair’).
Voor het klimaatbeleid is Covid-19 op meerdere manieren relevant. Ik
noem er enkele. Ten eerste: de Covid-19-pandemie had in zeer korte tijd
het karakter van een crisis. Beelden en cijfers van ziekenhuisopnames,
overlijdens en een overbelast gezondheidssysteem droegen daar sterk
aan bij. In zwaar getroffen regio’s als Bergamo is sprake van een sociaal
drama en een sociaal trauma. De klimaatcrisis heeft, ondanks alle beelden,
cijfers en waarschuwingen, in onze contreien nog niet tot een dergelijke
maatschappelijke sense of urgency geleid. Recent opinieonderzoek en recente
verkiezingsuitslagen wijzen erop dat een zo hoog crisisbesef nog niet wijd
verspreid is, dat klimaat niet het eerste zorgpunt is.
Ten tweede: historici en sociologen weten dat crises op korte termijn tot
mobilisatie leiden en tot oproepen tot inkeer: ‘nooit meer oorlog’ of
‘plus jamais ça’ zijn bekende voorbeelden. In de eerste golf was dat ook
rondom Covid-19 het geval. De oproepen tot inkeer laten zien dat men
zich terdege bewust is van het systemische karakter van de crisis, getuige
de diepgang en breedte van die oproepen: het ‘nu moet het echt anders’
ging zowel over technologie, economie en globalisering – inclusief onze
kwetsbare afhankelijkheid – als over trager werken, een betere balans tussen
privé en professioneel, en meer ruimte voor beschouwing en contemplatie.
De mobilisatie en de oproepen tot morele ommekeer hebben evenwel een
beperkte houdbaarheid. Naarmate een crisis langer duurt, meer impact
heeft en de ongelijkheden van die impact scherper worden, brokkelt de
consensus van de eerste crisisperiode – ‘united we stand’ – geleidelijk af.
Rond het klimaatprobleem is er op dit moment niet eens sprake van een
dergelijke initiële consensus. Dat maakt de sturing ervan lastiger.
Ten derde: de impact van het Covid-19-virus laat – en dat is niet erg verrassend –
grote sociale verschillen zien: in directe zin doordat in het algemeen medisch
kwetsbare groepen ook eerder door corona worden getroffen; in indirecte
zin door ongelijke inkomenseffecten, door verschillen in mogelijkheden om
kinderen thuis een veilige opvang en goed onderwijs te bieden, en door
verschillen in mogelijkheden om digitaal te werken. Voor de bovengemiddeld
kwetsbaren – maar om geheel andere redenen ook voor diegenen die zich
onkwetsbaar achten – is de consensus niet lang vol te houden. Die ongelijkheid komt bovenop de machtsverhoudingen tussen diegenen die in of na
een crisis verandering willen en zij die back to business willen. Elke aanpak
van de klimaatcrisis krijgt met soortgelijke verschijnselen te maken.
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Ten vierde: de coronapandemie is een even verhelderende als ontluisterende
stresstest voor de aanpak van welke crisis dan ook: waar is onze samen
leving qua veerkracht toe in staat, wat kunnen ons zorgsysteem, ons
onderwijs, onze economie aan? En hoeveel probleemoplossend vermogen
kunnen onze overheden leveren? Een evaluatie daarvan zou leerzaam zijn,
op zichzelf en met het oog op de klimaatcrisis.
Ten slotte: crises duwen gebruikelijke manieren van besluitvorming opzij
ten gunste van noodgedwongen snelle, doeltreffende, liefst eenhoofdige
beslissingsmacht. Crisismanagement is intrinsiek technocratisch en staat
op gespannen voet met democratie. Ook de coronacrisis leidde overal tot
nieuwe processen van besluitvorming, met een grotere macht voor experts
en meer bevoegdheden voor overheden. Dat leidde wellicht tot een groter
probleemoplossend vermogen, maar ook tot een groter legitimiteits
probleem. Het is zeer de vraag in welke mate onze Europese democratische
modellen in staat zijn de klimaatcrisis daadwerkelijk aan te pakken. Een
kritische reflectie daarover lijkt me wenselijk.

(Geo-)technisch en transitie-gewijs

Hierna bespreek ik twee aansprekende maar zeer verschillende strategieën
om het klimaatvraagstuk aan te pakken: geo-engineering en de transitiebenadering. Beide zetten in op technologie, maar op een heel andere manier. Dat
contrast is didactisch handig.
Deels omdat het veelal optimistische natuurwetenschappers zijn, deels
omdat ze weinig vertrouwen hebben in het maatschappelijk vermogen tot
bijsturing, trekken sommige klimaatwetenschappers vooral de kaart van de
technische aanpak van de klimaatcrisis. De meest radicale variant daarvan is
geo-engineering: het sleutelen aan de thermostaat van planeet Aarde. Geo-
engineering is een verzamelnaam voor verder zeer uiteenlopende technologieën waarmee de opwarming van de Aarde zou kunnen worden tegengegaan.
Paul Crutzen, Nederlands Nobelprijswinnaar voor zijn werk in de chemie van
de aantasting van de ozonlaag, lanceerde al in 1986 het idee van een ‘planetaire
noodkoeling’ door het injecteren van zwaveldeeltjes in de stratosfeer – wat bij
vulkaanuitbarstingen op natuurlijke wijze gebeurt. Intussen is er een hele lijst
van dit type interventies voorgesteld. Deels beogen ze het zonlicht te temperen
(solar radiation management), deels willen ze CO2 afvangen (carbon dioxide removal).
Carbon capture and storage (CCS), oftewel het opvangen en opslaan van CO2 is van
die laatste de bekendste. In ruime zin valt ook het verstoken van biomassa met
CO2-terugwinning daaronder. Die laatste twee lijken realistisch, maar zijn zeer
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controversieel. Andere technieken lijken vooralsnog meer science fiction, wat
niet belet dat juist de meest vermaarde Amerikaanse en Chinese universiteiten
er serieus onderzoek naar doen. Op internationale klimaatconferenties vind je
de uitvinders en uitventers ervan, iedere ‘mislukte’ conferentie is koren op de
molen van de geo-engineers.
Het hoeft geen betoog dat aan deze nu nog futuristische technologieën
grote ethische en politieke vragen en bezwaren vastzitten: wie beschikt straks
wel en niet over die technologie? Wie beslist ze in te zetten, waarom, waar en
wanneer? Wie heeft daar dan profijt van en wie nadeel? Bovendien kunnen de
grote en langdurige investeringen in die technologieën tot het uitstel van andere maatregelen leiden. Vrijwel alle serieuze instituten voor science and technology
assessment hebben intussen zeer kritische rapporten aan geo-engineering
gewijd – wat de verdere ontwikkeling ervan overigens niet zal tegenhouden.
Het lijkt een hele sprong, van geo-engineering naar een transitiebenadering.
Ik licht die tweede zo meteen toe. De eerste, geo-engineering, is geheel technologie-gedreven, is uiterst optimistisch over de stuurbaarheid en doeltreffendheid
van technologische innovatie, en besteedt zo goed als geen aandacht aan maatschappelijke processen. De tweede, de transitiebenadering, komt weliswaar ook
voort uit onderzoek naar technologische innovaties, maar is gematigder en ziet
technologische vernieuwing juist als een trigger van maatschappelijke verandering.
Eigenlijk kun je trouwens niet meer spreken van ‘de’ transitiebenadering. In
de eerste plaats omdat het begrip ‘transitie’ intussen zo populair is, dat het
gebruikt wordt om zo ongeveer alle soorten verandering aan te duiden; in de
tweede plaats omdat er tussen wetenschappelijk betrokkenen veel onenigheid
is over de centrale begrippen, de theoretische basis en de maatschappelijke
toepasbaarheid van wat voor sommigen een ‘theorie’, voor anderen een ‘benadering’ is. (zie Faber 2021 voor een actuele kritische review) Ter wille van de
eenvoud doe ik hierna alsof er slechts één transitiebenadering bestaat.
De oorsprong van de transitiebenadering ligt in een typische opvatting over
de oorzaken van wicked milieuvraagstukken, het klimaatvraagstuk voorop.
Rondom het begin van deze eeuw won de opvatting veld dat die hardnekkige en
lastige milieuvraagstukken samenhangen met technische en/of institutionele
blokkades. De analyse van technologische innovaties in het verleden, zoals de
vervanging van het zeilschip door het stoomschip en die van aardolie door
aardgas voor huisverwarming, moest inzicht opleveren in de patronen die zich
aftekenen in innovatieprocessen, en uitzicht bieden op de sturing daarvan.
Eenvoudig samengevat is dit het in het verleden vastgestelde en in de toekomst
wenselijke patroon: kleine (socio-)technisch innovatieve niches, bijvoorbeeld in
de biologische landbouw of een door burgers opgezette windcoöperatie, groeien
– mits daar de gunstige omstandigheden voor zijn – geleidelijk uit tot volwaardige
alternatieven voor bestaande institutionele systemen en nemen die – alweer: onder
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gunstige omstandigheden – ten slotte over. Zo zou het met niet-fossiele energie
moeten gaan, met milieuvriendelijke landbouw, met onze huisvesting, onze mobiliteit, enzovoort. Milieubeleid, en zeker klimaatbeleid, moet daarom vooral gericht
zijn op het creëren van die gunstige omstandigheden, in een samenwerking tussen
overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties.
De transitieliteratuur heeft de afgelopen twintig jaar talloze milieu- en klimaatinitiatieven geïnspireerd, vaak in een dergelijke tripartiete samenwerking.
Ik noem hier slechts de vele samenwerkingsverbanden, al of niet op coöperatieve
grondslag, inzake lokale landbouw en voedselvoorziening en duurzame energie.
Overheden, van landelijk tot lokaal, proberen die initiatieven te begeleiden. Er
worden zeker successen behaald. Deze zijn intussen goed gedocumenteerd,
inclusief succes- en faalfactoren. ‘Succes’ betekent hier trouwens zowel het
duurzame karakter van het product of de dienst zelf, als het samenwerkingsverband dat daaromheen ontstaat. Schematisch: het eerste is technologische
vernieuwing, het tweede sociale verandering. In alle voorbeelden die ik ken,
is opschaling naar het bovenlokale niveau een cruciale factor: juist daar staan
wetten (institutionele blokkades) in de weg. Dat onze afvalwetgeving een circulaire economie in de weg zit, is een bekend voorbeeld. Er zijn ook praktische
bezwaren, zoals een gebrek aan formalisering, aan technische, juridische en
financiële expertise, aan investerings- en rentabiliteitszekerheid op de lange
termijn, enzovoort. Vergeet als faalfactor overigens niet het stille of expliciete
verzet en tegenwerk van grote gevestigde marktpartijen. In de energie- en
voedselsector, maar net zo goed in de mobiliteitssector zijn dat flinke hindermachten op weg naar een transitie.
Transities gaan in de praktijk dus behoorlijk lastiger dan het inspirerende
optimisme van de transitiebenadering suggereert. Dat optimisme is een prima
uitgangspunt, maar de benadering verdient ook een kritische reflectie. Ik
noem een viertal kritische punten.
In de eerste plaats heeft het transitiedenken een selectieve empirische
basis. Veel voorbeelden gaan uit van een open en functionerende markt, met
een betrouwbare overheid en geïnformeerde burgers en consumenten. Die
gunstige omstandigheden zijn maar in een klein deel van de wereld aanwezig.
De voorbeelden gaan altijd over technologiegestuurde veranderingen, maar
men vermijdt lessen te trekken uit ‘verkeerde’ transities: transities die slecht
zijn (geweest) voor milieu, klimaat of duurzaamheid, zoals de teloorgang
van elektrisch aangedreven openbaar vervoer in en tussen steden na 1900,
of de massale productie van kunstmest en plastic. De focus op technische
innovatie maakt dat de benadering nauwelijks toepasbaar is op het verlies van
biodiversiteit of op historische vervuiling op en rondom intensieve landbouw-,
ontginnings- of industriegebieden, en op nucleair afval.

U -T U R N 2 0 2 0 ∙ Naar een nieuw sociaal contract

177

□ K L I M A AT E N S O C I A L E V E R A N D E R I N G

Tweede kritische punt: tegenover de technologiegestuurde veranderingen uit
de transitieliteratuur staan enkele andere fundamentele sociaalhistorische
veranderingen. Ik noem slechts de afschaffing van de slavernij, de geleidelijke
installatie van een parlementaire democratie en het enigszins accommoderen
van de tegenstelling tussen arbeid en kapitaal. De technologische innovatie
achter de Industriële Revolutie heeft die zeker mede mogelijk gemaakt, maar
ze zijn alle drie veel meer door maatschappelijke reuring gestuurd, door sociale bewegingen en nieuwe waarden, door politieke eisen, door welbegrepen
eigenbelang van de burgerij, door wat wel ‘beschavingsoffensieven’ (Norbert
Elias) of ‘kritische stemmen’ (Bert Laeyendecker) zijn genoemd. Meer dan
technologie, zijn hier sociale en politieke voorwaarden van doorslaggevend
belang. Bovendien: elk van die processen strekt zich over enkele eeuwen uit,
is maar in een beperkt deel van de wereld ‘gerealiseerd’, en vertoont een complex en tijdrovend patroon van stapjes voorwaarts, verzet, conflict, terugval
en wederopstanding. De transitieliteratuur besteedt nauwelijks aandacht
aan die wisselende maatschappelijke voorwaarden. Juist de grilligheid van
die omstandigheden maakt mij niet erg optimistisch over de kansen op een
redelijk lineaire, ook nog wereldomvattende transitie die ons tegen 2050 uit de
klimaatzorgen zou helpen.
Praktische uitwerkingen van de transitiebenadering komen trouwens dicht
in de buurt van de eerder besproken Drawdown Table: in beide gevallen is de redeneerlijn dat de klimaatcrisis primair via technologische innovatie oplosbaar
is, en dat sociale verandering wel ‘vanzelf’ volgt. Ik begrijp het pragmatisme
van die redenering: technologie kun je sturen; de samenleving veel minder.
Maar juist als de technologie leidend is en de samenleving volgend: elke technologische verschuiving heeft sociale effecten. En ook die sociale gevolgen, dit
is mijn derde kritische punt, zijn in de transitieliteratuur slecht doordacht. Het
omwille van het klimaat uitfaseren van bepaalde economisch-technologische
activiteiten betekent dat mensen hun baan verliezen, omgeschoold moeten
worden, regio’s langdurig in hun reconversie ondersteund moeten worden,
enzovoort. Klimaatbeleid dat daarop niet anticipeert, zal geen steun krijgen.
Anders gezegd: ook bij sturing via technologie, is (anticiperen op) sociale verandering een voorwaarde voor klimaatbeleid. Het transitiedenken komt niet
verder dan wat algemene verwijzingen naar institutionele veranderingen in het
politieke systeem, in het rechtssysteem, in het financiële systeem.
Vierde en laatste kritische punt: het is weliswaar minder ongenuanceerd
dan in de Drawdown Table, maar toch suggereert ook de transitiebenadering dat
klimaatbeleid een gedepolitiseerde bezigheid is, alsof het doel van de transitie
en de weg erheen eenvoudig en eenduidig zouden zijn. Men vermijdt daarmee
de intrinsiek politieke kenmerken van de klimaatcrisis en de aanpak daarvan.
Ik noem een paar voorbeelden: nu al trekken mensen vanwege droogte, over-
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stromingen, bosbranden of andere redenen weg uit hun regio. En ondanks
allerlei aanpassingen zullen sommige regio’s – en heus niet alleen de kleine
eilandstaatjes van het type Tuvalu en Vanuatu – als onbewoonbaar geëvacueerd
moeten worden.
Intermezzo 3

BEDREIGDE KUSTGEBIEDEN VAN FRANKRIJK ALS SCENARIO-OEFENING

In Frankrijk zijn vanaf 2015 nieuwe simulaties beschikbaar gekomen
over de omvang en de risico’s op overstromingen van kustgebieden door
stijging van de zeespiegel. Die simulaties zijn in essentie gebaseerd op de
fysische geografie van die kustgebieden en op hydrologische modellen.
Met de beschikbare kennis over de sociaaleconomische waarde van die
gebieden en met een inschatting van hun politieke veerkracht heb ik durven
speculeren welke kustregio’s in Frankrijk over 50 tot 100 jaar wellicht als
onverdedigbaar zullen worden opgegeven. (Leroy 2017) Zeer waarschijnlijk
zullen zowel de Marais-Poitevin als de Camargue, dunbevolkt, economisch
van weinig belang en met veel waardevolle natuur te danken aan de
zoet-zout gradiënt, daartoe behoren.
Voor mij was dit een scenario-oefening. In steden als Djakarta en in landen
als Bangladesh of Nigeria zijn die verscheurende keuzes, maar dan x keer
omvangrijker en belangrijker, nú aan de orde.

Dat vergt dus keuzes, politieke keuzes. Ook mitigatie heeft deels voorspelbare
sociale gevolgen, zoals hiervoor gesignaleerd. Dat zijn de dramatische keuzes
over het opgeven en achterlaten van regio’s, over transcontinentale migratie.
Maar voor wie, de transitieliteratuur getrouw, de zaken graag van de bright
side of life bekijkt: ook in een klimaattransitie moeten voortdurend politieke
keuzes worden gemaakt tussen de (hopelijk) tientallen alternatieven voor
klimaatvriendelijke landbouw, energie, vervoer, enzovoort. De controverse,
wereldwijd en in de Lage Landen, over biomassa als ‘transitie-energie-drager’,
laat een klein voorproefje daarvan zien.
In een nog altijd geestig artikel hebben Elizabeth Shove en Gordon Walker al
jaren geleden (2007) die ongemakkelijke politieke kanten van transities onder
de aandacht gebracht. Soortgelijke analyses zijn te vinden bij Noel Castree, Erik
Swyngedouw, Frank Fischer, James Meadowcroft, Mike Hulme, Bruno Latour,
Maarten Hajer en anderen. De kern is telkens: een klimaattransitie impliceert
een onoverzienbare serie van politieke keuzes tussen technische, economische
en sociale alternatieven. Dat zijn politieke keuzes, want ze gaan over idealen
en over waarden, en ze gaan over winnaars en verliezers. De eerste groep
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vraagstukken valt onder het thema ‘klimaat en democratie’: waar, door wie en
op grond waarvan worden welke van die besluiten genomen? Kan of moet dat
democratisch, deliberatief, autoritair, technocratisch? Covid-19 heeft dat theoretische debat van praktische voorbeelden voorzien. De tweede groep vragen
valt onder het thema ‘klimaat en rechtvaardigheid’: hoe kunnen blootstelling,
kwetsbaarheid, bijdrage en participatie rechtvaardig worden verdeeld? Het zijn
twee cruciale vragen van onze tijd, over beide is intussen veel gediscussieerd
en gepubliceerd. Ik schuif ze nu terzijde, omdat een ander vraagstuk mij bezighoudt: die naar de politieke en bestuurlijke capaciteit die nodig is om het klimaatvraagstuk en de daarvoor noodzakelijke sociale verandering aan te pakken.
Sociale verandering in soorten en maten
Voor we aan de sturing van sociale verandering toekomen, iets over sociale
verandering zelf. Vooral de geschiedschrijving en de sociologie hebben zich
met sociale verandering beziggehouden. Dat biedt een scala aan concepten en
theorieën over oorzaken en verloop, over remmende en versnellende factoren
en voorwaarden. Voorts is er het onderscheid tussen oppervlakkige en diepgaande verandering, waarbij het overigens onzeker is waar precies de grens
tussen shallow en deep ligt. En er is het bekende onderscheid tussen plotse,
quasi-revolutionaire en geleidelijke veranderingen, en tussen spectaculaire en
bijna geruisloze vormen daarvan.
Een eerste belangrijke conclusie uit de literatuurverkenning is deze: er zijn
niet veel historische voorbeelden van gestuurde sociale verandering op middellange en lange termijn. Er is sprake van strategische ingrepen, soms van
welbewust opgezette revoluties, maar het latere verloop daarvan blijkt uiterst
weinig stuurbaar. Het bekende cliché dat een revolutie haar eigen kinderen oppeuzelt, staat symbool voor de onvoorspelbaarheid van de koers ervan. Tweede
vaststelling: er is bijna voortdurend sprake van trage, pad-afhankelijke sociale
verandering. Waar die allesomvattend en langlopend wordt, is dat het niet
eens beoogde resultaat van een eindeloze rij hier-en-nu-interventies. Kortom:
sociale verandering volgt een long and winding road, de sturing ervan verloopt
doorgaans stapsgewijs, in vaktermen: incrementeel.
Die literatuur levert dus zowel nuttige als relativerende inzichten. De figuur hierbij biedt nog een andere relevante indeling: een tijd-ruimte-schaal in combinatie
met een indeling in maatschappelijke dieptelagen. Dagelijkse gebeurtenissen en
ontwikkelingen, zelfs rampen en crises, spelen zich af op de oppervlakkige laag
van gebeurtenissen. Iets dieper liggen middellange, conjuncturele veranderingen
in economie, politiek en cultuur. Daaronder liggen de structurele of systemische
veranderingen over langere tijd en op grotere geografische schaal. Velen zullen
dit herkennen als het model van Fernand Braudel; andere historici en sociologen
presenteren dezelfde gedachtegang in iets andere versies.
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Van belang is dat het een analytisch model is, met empirische openheid over het
verloop van veranderingen op en tussen de drie dimensies en de drie lagen: een
gebeurtenis, zelfs een ramp zoals de tsunami van kerstavond 2004 of de orkaan
Katrina kán aanleiding zijn tot conjuncturele of structurele verandering, maar
dat hoeft niet. Als pandemie en als systemisch vraagstuk zal Covid-19 zeker
niet slechts een gebeurtenis zijn, maar tot welke conjuncturele en structurele
veranderingen het virus aanleiding zal geven, is nu een open empirische vraag.
Ik benadruk die empirische openheid omdat benaderingen met grote
sturingsambities, zoals het innovatiemanagement en de transitiebenadering,
dit van oorsprong analytische model meestal ombouwen tot een programmatisch model: dagelijkse innovaties (in niches) worden, mits de gunstige
omstandigheden aanwezig zijn, geacht als nieuwe praktijken geleidelijk in tijd
en ruimte door te groeien tot conjuncturele processen en regimes, en op den
duur tot structurele veranderingen. Daar zit een evolutionaire logica achter,
die behoorlijk verschilt van bijvoorbeeld een conflict-theoretische logica. In
die laatste zien sociale verandering en vooral de stuurbaarheid daarvan er heel
anders uit. Anders gezegd: het optimisme van sommige klimaat-aanpakkers
heeft ook te maken met (stilzwijgende) aannames over wat sociale verandering
is en hoe die verloopt.
Voorwaarden voor sociale verandering
Sociale verandering is één ding, de oorzaken ervan en de voorwaarden ervoor
een ander. In een sociaalhistorisch goed gedocumenteerd rapport noemt de
German Advisory Council on Global Change (WBGU 2011) vier telkens weer
terugkerende oorzakelijke factoren: nieuwe visies, een crisis, nieuwe kennis
en nieuwe technologie, die in wisselende samenhang zogenaamde ‘middle
range-transformaties’ uitlokken.

U -T U R N 2 0 2 0 ∙ Naar een nieuw sociaal contract

181

□ K L I M A AT E N S O C I A L E V E R A N D E R I N G

Intermezzo 4

ECHT GROTE VERANDERINGEN? SLECHTS TWEE

De WBGU heeft het niet over transities, maar over transformaties en relativeert
daarmee allereerst de stuurbaarheid ervan. Bovendien vindt men dat er
maar twee echt fundamentele en omvattende sociale veranderingen zijn
geweest: de neolithische en de industriële revolutie. Beide gingen gepaard
met gigantische sprongen in de bevolkingsomvang, het voedsel- en energiegebruik, en met groot verlies van biodiversiteit. Voor de WBGU is alle andere
sociale verandering ‘middle range’.
Sociaal-ecologisch-historisch is dat wellicht terecht. Toch twee bedenkingen.
Allereerst is het intellectueel vreemd slechts twee (onderling zeer verschillende)
historische periodes in die (buiten-)categorie te plaatsen. Het levert analytisch niet veel winst op. Bovendien stemt het niet optimistisch als je bedenkt
dat de aanpak van het klimaatvraagstuk van een soortgelijke envergure is.

De WBGU schrijft die zogeheten middle range-transformaties soms wat arti
ficieel aan één van de vier genoemde factoren toe. Zo wordt de afschaffing van
de slavernij vooral aan ‘nieuwe visies’ gelinkt. Dat is een culturele verklaring.
Anderen achten de beschikbaarheid van ‘nieuwe technologie’ (de stoom
machine) om lichaamsenergie door fossiele energie te vervangen ook van
belang. (Mouhot 2011) Ook de Europese integratie van de afgelopen zeventig
jaar krijgt ‘visie’ als hoofdoorzaak mee, terwijl de crisis van de Tweede Wereldoorlog een minstens zo belangrijke rol speelde. Dichter bij milieu en klimaat:
de WBGU meent dat het hier eerder besproken Protocol van Montréal vooral te
danken is aan het beschikbaar komen van nieuwe kennis over de aantasting
van de ozonlaag. Mijns inziens speelde ook hier beschikbare alternatieve
technologie een cruciale rol.
Mijn lezing en amendering van het WBGU-rapport maakt duidelijk dat ik
geenszins blind ben voor technologie als oorzakelijke factor. Maar meer nog
dan de WBGU, zie ik sociale verandering als multicausaal en dialectisch-conflictueus, in plaats van monocausaal en evolutionair. Dat maakt de sturing
ervan lastiger. Bovendien: de aanwezigheid van (een mix van) die vier factoren
is een noodzakelijke, maar nog geen voldoende voorwaarde voor sociale verandering. Kijk naar het klimaatvraagstuk: visies, kennis en technologie zijn
in overvloed aanwezig. Daar zit dus, zoals ook Drawdown en gelijkgestemden
terecht aangeven, niet het probleem. Op lokaal en regionaal niveau zijn er trouwens wel degelijk allerlei veranderingen of transities gaande. Maar opschaling
is, zoals aangegeven, vrijwel overal een probleem. En opschaling is nodig,
niet alleen om van het niveau van de gebeurtenissen naar veranderingen op
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conjunctuurniveau te gaan, maar zeker ook om institutionele of systemische
verandering te realiseren.
Ook klimaatwetenschappers, binnen en buiten het IPCC, maken zich zorgen
over de haalbaarheid van die transformaties binnen de daarvoor in het Verdrag
van Parijs afgesproken termijn. In Hoofdstuk 2 van het IPCC-rapport over de
haalbaarheid van het anderhalvegraadscenario schetsen de auteurs de fysieke
voorwaarden daarvoor. Vervolgens benoemen zij in hoofdstuk 4 een lange lijst
van noodzakelijke technologische, sociaaleconomische en institutionele voorwaarden daarvoor. Die worden stuk voor stuk aangeduid als fundamentele
transformaties, als systeemveranderingen. Dit sluit perfect aan op de karakterisering van klimaatverandering als een systemisch vraagstuk. En het sluit
aan bij de typering van de sociale verandering die daarvoor nodig is als fundamenteel, structureel, systemisch, enzovoort. Hoofdstuk 4 bevat bovendien een
serieuze, onvermijdelijk speculatieve poging om de haalbaarheid van elk van
die veranderingen in de periode tot 2030 en/of 2050 in te schatten. (WMO 2018,
pp. 381 e.v.) Helaas varieert de haalbaarheid van elk van die veranderingen van
(zeer) laag tot middelmatig, terwijl ze allemaal en tegelijkertijd nodig zijn voor
de anderhalvegraaddoelstelling. De auteurs bevestigen mijn stelling dat er
geen historische voorbeelden zijn van zulke allesomvattende en fundamentele
veranderingen op de schaal en in het tempo dat voor de anderhalvegraaddoelstelling nodig is:

[...] the geographical and economic scales at which the required
rates of change in the energy, land, urban, infrastructure and
industrial systems would need to take place are larger and have
no documented historic precedent. (WMO 2018, p. 317)
Niet alleen de klimaatcrisis is ‘unprecedented’, ook de daarvoor noodzakelijke
aanpak is zonder weerga.
Ten slotte die vierde factor van de WBGU: crisis. Ik gebruik in deze tekst wel
bewust het woord ‘klimaatcrisis’: zo zie ik het ook, zo zien velen het. Maar terwijl
de ene na de andere alarmerende boodschap voorbijkomt, ontstaat er geen
maatschappelijke crisissfeer. Op de vraag hoe dat te verklaren, volg ik Michael
Carolan (2004): voor veel mensen is klimaatverandering nog altijd ‘epistemologically distant’, complex en veraf, systemisch en lastig, zonder veel perspectief
tot handelen. Dat is anders als het de eigen woning, de eigen energie, de eigen
aankopen, de eigen auto en de eigen omgeving betreft. Daar wordt ook voor
gemobiliseerd, en met succes. (Kurstjens & Leroy 2019) Maar die individuele
bijdragen ontstaan niet uit een gevoel van crisis en ze accumuleren niet tot
een sense of urgency, het is (nog) geen crisis. Natuurlijk maakt klimaatverandering nu al slachtoffers. Maar zij zijn vaak stemloos, terwijl bij de anderen
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nog nauwelijks een crisisgevoel is ontstaan. En uiteraard zijn er ook die het
crisis-karakter hardnekkig ontkennen. Hoe dan ook, en aansluitend bij Intermezzo 2: ik zie weinig aanwijzingen dat het klimaatvraagstuk de crisisstatus
van Covid-19 heeft bereikt. Dat is niet alleen voor de sturing, maar zelfs voor de
agendering ervan en voor de mobilisatie eromheen echt problematisch.
Voorwaarden voor sturing
Bij de UN, de OECD, de EU en bij consultants zijn lijstjes te vinden met voorwaarden voor effectieve en legitieme sturing: je vindt er het idee van ‘good governance’
en aanverwante begrippen. Ze klinken soms als een open deur, maar ze zijn
wel degelijk relevant. Ik wil graag enkele van deze voorwaarden aanstippen, en
besluit dan met enkele suggesties.
De eerste voorwaarde is een gedeelde probleemdefinitie, zodat alle betrokkenen het vraagstuk, de ernst en de inzet ervan herkennen en erkennen.
Bij sommige academici bestaat het misverstand dat een wetenschappelijke
probleemdefinitie daarvoor volstaat. Ook een technologische of economische
probleemdefinitie is niet voldoende geschikt voor maatschappelijke herkenning, toe-eigening, mobilisatie en legitimiteit. De Green Deal gaat uit van een
bredere probleemdefinitie. Maar het creëren van een gedeelde probleemdefinitie lijkt me niet primair een taak van de Europese Commissie.
Herkenning, identificatie en engagement zullen immers – tweede voorwaarde – via participatie dichterbij en met de mensen bewerkstelligd moeten
worden. De Nederlandse klimaattafels en de Franse ‘convention citoyenne’ zijn
twee uiteenlopende en interessante vormen van participatie. De Nederlandse
klimaattafels bouwen voort op eerdere ervaringen met het ‘groene poldermodel’,
extra geïnspireerd door de idee van ‘transitie-arena’s’. Voor- en nadelen daarvan
zijn intussen wel bekend: ze zijn succesvol voor milieubeleid als economische
uitruil tussen marktpartijen, tot milieubeleid als ondersteuning van een (geleidelijk te verduurzamen) business model. Maar de burgers, met name de meest
getroffenen onder hen, zitten niet aan tafel. Daarmee zijn dus wel overheid
en markt gelinkt, typerend voor een sociale markteconomie, maar niet de
burgerlijke samenleving. De Franse ‘convention citoyenne’, een panel van 150 bij
toeval geselecteerde burgers, was een reactie op de protestbeweging van de
‘gilets jaunes’. In dat protest kon je zowel het contraproductieve van een beperkte
beleidsrationele probleemdefinitie zien, als het grote mobilisatiepotentieel van
een meer materiële definitie van milieu- en klimaatvraagstukken. De feitelijke
invloed van de adviezen van de convention is nog niet te beoordelen. Wél is door
hun gesprekken aanwijsbaar een gedeelde definitie gegroeid, een andere, voor
de samenleving meer relevante definitie van het klimaatvraagstuk. Dat leidt
straks wellicht tot meer legitimiteit voor daarop gebaseerd beleid, maar het is
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geen garantie voor steun. Noch in België, noch in Vlaanderen zijn, op een eenmalige Vlaamse klimaattop na, vergelijkbare inspanningen voor mobilisatie
en deliberatie te zien geweest: het klimaatvraagstuk wordt wel besproken in
de gebruikelijke overlegorganen, er zijn (vooral afzonderlijke en fragmentaire)
plannen, maar het thema is kennelijk onvoldoende aanleiding tot extra politieke inspanningen voor een gedeelde benadering.
België en Vlaanderen scoren, maar bepaald niet als enige lidstaat of regio,
vooralsnog ook slecht op een derde klassieke voorwaarde: leiderschap. Juist
leiderschap zou tot nieuwe inhoudelijke strategieën en tot nieuwe vormen
van governance moeten leiden. Met de Green Deal claimt de EU wél leiderschap,
maar het is de vraag of dat in post-coronatijd gaat lukken: de politieke en economische breuklijnen in Europa lijken met Covid-19 eerder toe- dan afgenomen. Dat is lastig, omdat de concrete vertaling en uitvoering van het Europese
klimaatbeleid, inclusief het mobiliseren van steun daarvoor, grotendeels een
kwestie van de lidstaten zal zijn.
Een patchwork van polycentrische sturing
Ik haal nog één andere voorwaarde aan, die bijzonder relevant is voor omvattende beleidsvoering: de nood aan afstemmings- en integratiemechanismen.
Dat geldt zowel voor de verticale lijn: het multi-level aspect, van individuele burger
tot global governance, als voor de horizontale: het multi-sector aspect. Eerder is van
beide typen een voorbeeld langsgekomen van hoe problematisch een gebrek
aan afstemming langs die assen is. Langs de verticale as lopen de vele goede
initiatieven van burgers om lokale, korte productie- en consumptieketens voor
voedsel, energie en andere, vaak vast op nationale of Europese regelgeving inzake voedselkwaliteit, toegang tot het energienet en andere. Langs de horizontale as signaleer ik hoe een koolstoftaks op fossiele brandstof, in het bijzonder
de dieseltaks in Frankrijk, als louter sectorale maatregel scheefloopt als die
niet gepaard gaat met sociale correcties die, behalve het fiscale en energetische
domein, ook de huisvesting, het openbaar vervoer, het consumptiepatroon,
en de dienstverlening op een krimpend platteland moeten betreffen. Gebrek
aan verticale en/of horizontale afstemming leidt tot gebrek aan steun voor en
gebrek aan doeltreffendheid van beleid.
In de logica van een klassieke, rationele beleidsvoering zou het antwoord
op die problemen een geheel geïntegreerd, verticaal en horizontaal afgestemd
beleidsplan zijn. Daar pleit nauwelijks nog iemand voor: dit soort top-downsturing geniet van meet af aan weinig legitimiteit en laat gaandeweg de
uitvoering erg veel lekverlies zien. Andersom kun je niet de bottom-up-illusie
hebben dat zelfs vele miljoenen individuele gedragsinspanningen ooit zouden
aggregeren tot systeemverandering.
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Er is niet één actor die de sociale verandering benodigd voor de aanpak van
het klimaatvraagstuk kan initiëren, laat staan organiseren. Dat is een open
deur, maar veel sturingspleidooien gaan er toch in een boog omheen. In de
logica van een multi-actor-beleidsvoering, in de literatuur tegenwoordig ‘poly
centrische sturing’ genoemd, betekent het dat je lidstaten, regio’s en steden,
maar ook bedrijven en individuen, eigen ‘beleid’ laat maken, eigen accenten
laat leggen (is dat niet ook de kern van het pledges-patroon van het Akkoord van
Parijs?), en eigen verbindingen laat maken tussen bijvoorbeeld energie, voedsel en mobiliteit, of tussen klimaat, circulaire economie en woningrenovatie.
Als zo’n selectieve combinatie in termen van sociaal draagvlak en in termen
van fysieke flows kansrijk is, zou ik zeggen: doen! Beleid dat vertrekt vanuit
betrokken actoren en aangepast is aan lokale omstandigheden is doorgaans
legitiemer en effectiever. Zo’n aanpak leidt tot een veelkleurig patchwork van
lokale en mondiale, sectorale en integrale initiatieven en projecten, op en
tussen verschillende domeinen. Terwijl dat type patchwork naar mijn idee
noodzakelijk is, zitten er minimaal twee problemen aan vast: het botst allereerst met (inter-)statelijke principes van soevereiniteit en gelijkheid, en met
marktprincipes van level playing field. Het is dus politiek kwetsbaar en juridisch
aanvechtbaar. Sommigen pleiten in dezen voor experimenteerruimte: laat
duizend bloemen bloeien! Ik ben het daarmee eens, maar – en dat is het tweede
probleem – uiteindelijk zal iemand de regie moeten voeren om uit die duizend
bloeiende bloemen de meer en minder beloftevolle te selecteren. ▪
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ECOWELVAART
EEN·OOST-AZIATISCHE·KIJK

¶ In een recent opiniestuk in De Morgen publiceerden

33 Vlaamse vrouwen een oproep voor de ontwikkeling
van een ecologisch verantwoorde welvaart.
Hun stelling dat welvaart en duurzaamheid geen
tegenstelling moeten vormen, maar dat ze elkaar
daarentegen juist kunnen versterken, sluit dicht
aan bij een groeiende bewustwording in Oost-Azië
over wat men hier wel eens ‘ecosperity’ noemt.
Maar om ecowelvaart te verwezenlijken, zal er een
enorme en gecoördineerde investering nodig zijn
vanuit alle geledingen van de maatschappij.
Hoe pakken we dit aan? Vertrekkende van de relatief
succesvolle beheersing van de pandemie en haar
gevolgen in Oost-Azië formuleert de auteur in
deze bijdrage een aantal hypotheses over hoe we
dit kunnen aanpakken.

ARNOUD DE MEYER
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In een recent opiniestuk in De Morgen publiceerden 33 Vlaamse vrouwen een oproep voor de
ontwikkeling van een ecologisch verantwoorde welvaart. (Demeester et al. 2020) Hun stelling dat
welvaart en duurzaamheid geen tegenstelling moeten vormen, maar dat ze elkaar daarentegen
juist kunnen versterken, sluit dicht aan bij een groeiende bewustwording in Oost-Azië over wat
men hier wel eens ‘ecosperity’ noemt. Maar om ecowelvaart te verwezenlijken, zal er een enorme en
gecoördineerde investering nodig zijn vanuit alle geledingen van de maatschappij. Hoe pakken we
dit aan? Voor mij is de politiek die we gevoerd hebben om de gevolgen van de Covid-19-pandemie in
te dijken, een goede algemene repetitie, op relatief kleine schaal, om uit te vissen hoe we ecowelvaart
kunnen realiseren. Vertrekkende van de relatief succesvolle beheersing van de pandemie en haar
gevolgen in Oost-Azië wil ik in deze bijdrage een aantal hypotheses formuleren over hoe we dit
kunnen aanpakken.

¶ Om ecowelvaart te verwezenlijken, zal er een
enorme en gecoördineerde investering nodig zijn
vanuit alle geledingen van de maatschappij.
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Begin juli 2020 zou Temasek, het Singaporese sovereign wealth fund, de tweede Ecosperity Conference
in Singapore hebben georganiseerd. (www.ecosperity.sg) De conferentie werd echter uitgesteld
tot juli 2021 vanwege de reisbeperkingen die een gevolg waren van de pandemie. Zoals ik reeds
vermeldde, brengt het concept van ecosperity welvaart (prosperity) samen met duurzaamheid
(ecology). Het weerspiegelt de overtuiging van Temasek en Singapore dat duurzaam handelen en er
sociaaleconomisch wel bij varen niet met elkaar in strijd hoeven te zijn.
Het doel van deze conferenties is om de vermeende grenzen en beperkingen van duurzame groei
te doorbreken door via een wetenschappelijk sterk ondersteunde benadering een invloed te krijgen
op de megatrends in de wereld. De conferenties brengen een internationale groep bedrijfsleiders,
politieke leiders en wetenschappers samen om uit te vissen hoe duurzaamheid en economische welvaart elkaar kunnen versterken en hoe duurzaamheid economische groei kan creëren en vice versa.
Thema’s die worden besproken, zijn het verlies aan biodiversiteit, en hoe dat misschien erger is dan
klimaatverandering; het ontkoppelen van koolstofemissies van de economische groei; het overgrote
probleem van de waterbevoorrading in China, Zuidoost-Azië en India, waar men bijna overal afhankelijk is van de rivieren die hun oorsprong vinden in het Himalayagebergte; of de ambitie van
Singapore om tegen 2030 30% van zijn voeding in de stadstaat te produceren tegenover nu slechts
5%. Zo kondigde Singapore begin december 2020 aan dat het als eerste land ter wereld kippenvlees
geproduceerd in een bioreactor had goedgekeurd voor consumptie. (The Straits Times 2020) Velen
zullen hierbij de wenkbrauwen gefronst hebben, maar als dit kippenvlees op grotere schaal zou
worden geproduceerd door het cultiveren van dierlijke cellen in een reactor, zou dit uiteraard de
impact op het milieu van de gigantische kweekstallen en het transport van kippenvlees naar de
stedelijke markten sterk verminderen.
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Ik citeer het voorbeeld van deze conferentie en de thema’s omdat het tekenend is voor een verandering die zich in Azië snel aan het doorzetten is. Lange tijd lag Azië achter op de rest van de wereld
op het vlak van duurzaamheid. Het was gekend voor het bouwen van vervuilende kolencentrales
voor de productie van elektriciteit; het niet-verwerken van plastic; het uitputten van de water
reserves; en het verwelkomen en verwerken van afval van over de ganse wereld. Maar daar is de
laatste maanden nogal wat verandering in gekomen, en de pandemie is daar helemaal niet vreemd
aan. President Xi Jinpings engagement, in zijn toespraak tijdens de viering van 75 jaar Verenigde
Naties, om China tegen 2060 koolstofneutraal te maken, heeft heel veel positieve weerklank gehad
in gans Azië. Eerste minister Suga heeft zich, in zijn eerste politieke verklaring voor het Japanse
parlement in oktober 2020, ertoe verbonden om Japan tegen 2050 koolstofneutraal te maken. Men
verwacht dat Korea snel zal volgen. En ook in Zuidoost-Azië verandert er veel. Indonesië, de regio’s
grootste vervuiler, werkt op een initiatief om 1 miljard US$ te investeren in zonne-energie, wat ook
22.000 nieuwe jobs zou creëren. Vietnam heeft recent een masterplan aangekondigd waardoor
haar afhankelijkheid van fossiele brandstoffen sterk zal verminderen. Met zijn nog steeds groeiende
economieën, een ideaal klimaat om hernieuwbare energie te produceren, en een jonge en mobiele
bevolking van meer dan 640 miljoen personen heeft Zuidoost-Azië wellicht het potentieel om een
spil te worden in de ontwikkeling van een groene infrastructuur.
Ik gebruikte met opzet het woord ‘potentieel’. Want dit alles is geen garantie: China en Japan
hebben enkel beginselverklaringen afgelegd. Er zijn jammer genoeg nog weinig concrete plannen
over hoe ze hun plannen zullen realiseren. En er moeten nog veel belemmeringen worden overwonnen en het realiseren van de intenties zullen grote investeringen vergen op het terrein van duurzame
infrastructuur, herscholing van grote bevolkingsgroepen, gedragsveranderingen bij zowel de
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bevolking als de politieke leiders, creatieve methodes in het herorganiseren van de belastingstelsels,
enzovoort. Maar het lijkt me ook duidelijk dat de middelste en de lagere sociale klassen die nog maar
net een beetje welvaart hebben verworven, deze veranderingen enkel zullen aanvaarden als hun
welvaart behouden en zelfs verhoogd kan worden. Zullen we hen ervan kunnen overtuigen om anders te leven? Wellicht wel. Maar niet om armer te leven. Voor een bevolking zoals die van Singapore,
die zich nog kan herinneren wat het was om in een derdewereldland te leven, zal het moeilijk zijn
om het huiselijk comfort, onderwijs van hoge kwaliteit, heel goede en breed toegankelijke gezondheidszorg, betrouwbare telecommunicatie op hoge snelheid, cultuur, ontspanning, enzovoort op te
geven. En dit is wellicht nog sterker het geval in China, Indonesië, Maleisië of Thailand.
Politieke leiders weten dat er eigenlijk geen alternatief is voor investeren in ecowelvaart. Als
men niets doet om nu de duurzaamheid te verhogen, kunnen de kosten op termijn veel hoger
oplopen. De geplande investeringen in de infrastructuur, zoals dijken en stormweringen die nodig
zijn ter bescherming tegen het rijzende niveau van de zee, worden voor Singapore, met zijn oppervlakte van amper 710 km2, nu al op meer dan 65 miljard euro geschat. En andere gevolgen zoals
klimaatmigratie en nieuwe pandemieën zullen misschien ook nog verscheurende – en wellicht zelfs
duurdere –gevolgen hebben voor onze maatschappijen. Dit zal een grote collectieve en eerlijk verdeelde inspanning van de bevolkingen vergen. ‘Collectief’ is hierbij het sleutelwoord. Duurzaamheid
combineren met welvaart is een uitdaging die de medewerking van allen zal vergen.
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Kunnen we die uitdaging aan? Ik hoop en denk het. Waarom? Voor mij was de gemeenschappelijke
reactie op de gevolgen van de pandemie een soort pilootexperiment of een algemene herhaling over
hoe onze diverse maatschappijen langdurige en heel bedreigende uitdagingen kunnen aanpakken.
(Buelens 2020) Ik ga er inderdaad van uit dat de ervaringen die we hebben opgedaan met het onder
controle houden van de Covid-19-pandemie in Oost-Azië, Zuidoost-Azië, Australië en Nieuw-Zeeland
er ons van kunnen overtuigen dat we grote gemeenschappelijke uitdagingen aankunnen. Deze
zeer verschillende landen hebben de opeenvolgende golven van de Covid-19-besmettingen succesvol
bestreden met de nu welbekende combinatie van lockdowns, tracking and tracing, massaal testen,
snelle medische opvolging, het isoleren van besmette personen, het opleggen van quarantaines en
reisbeperkingen, het creëren van nieuwe capaciteit om patiënten te behandelen, enzovoort. In Tabel 1
geef ik een momentopname van de mortaliteit per honderdduizend inwoners voor een reeks Austral
aziatische en Europese landen.1 De keuze van de landen is een beetje arbitrair, maar het gaat telkens
om democratische landen. België met zijn bijna 150 doden per 100.000 inwoners ligt een ordegrootte
hoger dan Duitsland of Finland, en meer dan twee ordegroottes boven de resultaten van Oost-Azië. Er
zijn dus verschillen mogelijk in hoe we een crisis beheren. Wat kunnen we daaruit leren?

¶ Als we de grote maatschappelijke uitdaging
van ecowelvaart willen aanpakken,
dan moeten we nog meer onderzoek uitvoeren
over hoe dat te doen.
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Wat kunnen wij leren
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Tabel 1 Mortaliteit als gevolg van COVID-19 per 100.000 inwoners op 3 december 2020
(bron: Johns Hopkins Coronavirus Resource Center)

Land
België

Mortaliteit per 100.000 inwoners
146.96

Nederland

55.24

Frankrijk

78.85

Duitsland

20.71
7.23

Singapore

0.51

Australië

3.63

Nieuw-Zeeland

0.51

Taiwan

0.03

Japan

1.67

Zuid-Korea

1.02

Een echt antwoord op deze vraag heb ik nog niet. Op dit moment kan ik enkel beschouwingen met
u delen, die ik hier als hypotheses formuleer.
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1 Er zijn uiteraard andere parameters mogelijk zoals het aantal infecties, de oversterfte over een bepaalde periode
of de impact op de economie, gemeten via bijvoorbeeld de groei of de inkrimping van het Bruto Nationaal Product.
Hier wil ik alleen maar aanduiden dat er verschillen zijn in hoe we de crisis hebben aangepakt.
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Oost-Aziatische landen waren wellicht beter voorbereid op de gevolgen van een pandemie omdat
ze lessen geleerd hadden uit voorgaande crises zoals SARS, MERS, Varkenskoorts, enzovoort.
Ze hadden hun draaiboek opgesteld, reservecapaciteit in de gezondheidszorg opgebouwd, en
hebben zeer snel maatregelen genomen. Hadden ze alles voorzien? Neen. Een voorbeeld daarvan
is de uitbraak van infecties bij migrantenarbeiders in Singapore. Op basis van het draaiboek
opgesteld na de voorgaande gezondheidscrises ging men ervan uit dat besmetting alleen zou
gebeuren door zieke personen. Die konden snel worden opgespoord door de lichaamstemperatuur te meten. Dus zag je overal thermometers opduiken. Maar men had er niet op gerekend
dat asymptomatische personen ook besmettelijk konden zijn. Dit gebeurde des te meer bij de
migrantenarbeiders die allemaal vrij jong en gezond zijn, maar die dicht opeengepakt in slaapkazernes leven. Het heeft wellicht ongeveer twee weken geduurd vooraleer men in S ingapore
op isolatie van deze groepen is overgegaan, en men massaal is gaan testen. Hypothese? Leer
als een maatschappij uit voorgaande ervaringen, en wees behendig genoeg om snel te leren uit
mislukkingen. Buelens geeft in een recent overzicht over hoe we als een maatschappij kunnen
leren, heel wat interessante suggesties. (Buelens 2020)

2

De meeste Oost-Aziatische landen hadden voldoende reservecapaciteit opgebouwd in hun
gezondheidssysteem, zoals het aantal bedden op afdelingen voor intensieve zorg. Of ze hadden de
middelen om snel capaciteit op te bouwen, zoals we zagen in Wuhan, waar men in twee weken
een prefab-ziekenhuis heeft gebouwd. Of in Singapore, waar men via een losse samenwerking
tussen de overheid, een paar bedrijven en de ordediensten in een paar dagen grote tentoonstellingsruimtes en twee cruiseschepen ombouwde tot isolatieafdelingen. Hypothese? Zorg dat je
voldoende reservecapaciteit hebt opgebouwd bij de kritische interventiegroepen.
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Het voorgaande voorbeeld van Singapore toont ook aan dat geen enkele groep het monopolie
heeft over de oplossing tegenover een dergelijke uitdaging. De reactie vereiste het samenwerken
in een ecosysteem van vele diverse groepen.2 In dit geval ging het om de zorgverstrekkers, de
niet-gouvernementele organisaties die dicht bij de migrantenarbeiders stonden, ordediensten,
bedrijven, en vele overheidsinstellingen. Hoe de samenwerking in zo’n ecosysteem werkt, kunt
u in een van mijn andere publicaties lezen. (De Meyer & Williamson 2020) Vooral hoe men een ecosysteem leidt, is heel anders dan wat men normaal zou verwachten. Het vergt veel meer luisteren,
zelfs naar zwakke signalen, duidelijk richting geven, veel meer overtuigingskracht hebben en
vooral een grote geloofwaardigheid op basis van expertise en vertrouwen in de vermogens van
een leider. Een tweede voorbeeld van hoe integratie en coördinatie tussen instellingen die weinig
met elkaar te maken hebben belangrijk kan zijn, is Taiwan. Taiwan reageerde zeer snel op de
opkomende pandemie en is wellicht een kampioen in lage mortaliteit omdat ze een zeer goede
integratie hadden van de gegevensbanken in de gezondheidszorg enerzijds en de immigratie en
grenscontroles anderzijds. Daardoor konden ze in begin januari 2020 en dus sneller dan in het
Chinese Wuhan vaststellen dat er een viraal probleem was bij terugkerende reizigers uit China.
Hypothese? Samenwerking in een ecosysteemverband zal nodig zijn om de uitdagingen op het
gebied van ecowelvaart aan te gaan.

4

Wat wellicht moeilijker te veralgemenen is, is de rol van de cultuur en hoe men consensus creëert
in een maatschappij. In sommige culturen primeert de individuele persoon over de groep. Het is
de individuele persoon die wil beslissen of zij of hij een masker draagt, of zij of hij een traceerapp
zal plaatsen op zijn telefoon, enzovoort. In andere culturen primeert het belang van de groep
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2 Een ecosysteem als organisatievorm is een relatief ongestructureerd netwerk van personen en organisaties die
hun bekwaamheden en rollen in het netwerk coördineren en hun investeringen op elkaar afstellen om samen
nieuwe maatschappelijke waarde te creëren of efficiëntie te verhogen.
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Er zijn de laatste maanden een paar publicaties geweest die suggereerden dat landen of regio’s
die door vrouwen worden geleid de crisis beter hebben doorstaan. Men verwees dan naar
Ardern in Nieuw-Zeeland, Tsai In-Wen in Taiwan, Koike in Tokyo, Merkel in Duitsland en een
aantal vrouwelijke premiers in Noord-Europa. Ik denk dat het nog wel wat onderzoek zal vergen
om die hypothese te weerleggen of te bevestigen. Maar het valt me op dat de echte hypothese is
dat deze leiders het vertrouwen op wetenschappelijk goed gestaafde inzichten combineerden met
een hoog niveau aan empathie. Vertrouwen op wetenschappelijke inzichten verhoogt de kans
om de juiste beslissingen te nemen. Empathie verhoogt de kans om een consensus op te bouwen.

6

En ten slotte denk ik dat succesrijke landen ook een goed evenwicht hebben gevonden tussen
het nastreven van een gezonde samenleving en het behoud van economische welvaart.
Hypothese? Het aanpakken van grote gemeenschappelijke uitdagingen vergt steeds het
intelligent en invoelend combineren van vele verschillende criteria.
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over dat van de individuele persoon, en is het misschien gemakkelijker voor een overheid om
bepaalde gedragspatronen op te leggen voor het algemeen welzijn. Oosterse culturen zijn meer
groepsgericht dan sommige Europese, en zeker de Noord-Amerikaanse cultuur. Maar in mijn
Tabel 1 zitten ook Australië en Nieuw-Zeeland, die veel dichter tegen de Angelsaksische cultuur
aanleunen. Hypothese? Om brede maatschappelijke veranderingen door te drukken, moet er een
consensus bij de bevolking ontstaan. Hoe die consensus wordt verkregen, is wellicht bepaald door
de lokale cultuur. Maar wat ‘de cultuur’ ook mag wezen, een consensus kán worden opgebouwd.
De recente verkiezingsoverwinning in oktober 2020 van de Nieuw-Zeelandse eerste minister
Jacinda Ardern heeft dit overduidelijk aangetoond.

U -T U R N 2 0 2 0 ∙ Naar een nieuw sociaal contract

Sommigen zullen mij verwijten dat ik hypotheses formuleer en geen oplossingen aanbied. Dat is
omdat ik van oordeel ben dat er nog heel veel onderzoek nodig zal zijn om te begrijpen hoe we
ecowelvaart kunnen realiseren. En ik besef dat mijn setje hypotheses onvolledig is. Misschien
worden ze ook wel door onderzoek weerlegd. Maar dat is precies waar ik hier voor opkom. Als we
de grote maatschappelijke uitdaging van ecowelvaart, met andere woorden: het combineren van
duurzaamheid met sociaaleconomische welvaart voor iedereen, durven aanpakken, dan moeten
we nog meer onderzoek uitvoeren over hoe dat te doen. De manier waarop wij de complexe en
multidimensionale crisis hebben aangepakt die door de pandemie werd gecreëerd, is voor mij een
pilootproject: een testcase waaruit we kunnen leren wat ons te wachten staat als wij ecowelvaart
willen creëren. We mogen de kans om hieruit te leren niet laten voorbijgaan. Jammer genoeg
kunnen we bij het realiseren van ecowelvaart niet tegen de risico’s beschermd worden met een
eenvoudige oplossing zoals een vaccin zoals VN-Secretaris-Generaal Guterres zei op 2 december
2020 (Guterres 2020): ‘But there is no vaccine for the planet. Nature needs a bailout.’ ▪
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FIN·DU·MOIS,
FIN·DU·MONDE
EEN·RECHTVAARDIGE·KLIMAATTRANSITIE

¶ Klimaatverandering heeft niet op iedereen dezelfde

impact, en klimaatbeleid ook niet. Helaas bestaat er
op korte termijn dikwijls een trade-off tussen sociale
rechtvaardigheid en zorg voor het klimaat. Dit essay
focust op de effecten van een specifieke maatregel:
de koolstofbelasting. Is deze maatregel sociaal
rechtvaardig en zo ja, onder welke omstandigheden?
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FIN DU MOIS, FIN DU MONDE
E E N R E C H T VA A R D I G E K L I M A AT T R A N S I T I E ?

‘The two great challenges we face are overcoming poverty
and managing climate change. If we fail on one, we will
fail on the other’
(Stern 2009)

‘Fin du mois, fin du monde: même combat’
(Gilets jaunes 2018)

Klimaatverandering, armoede en sociale ongelijkheid zijn ongetwijfeld de
grootste uitdagingen van de eenentwintigste eeuw. Sommige mensen worden
meer dan anderen bedreigd door de klimaatopwarming. En sommige mensen
worden meer dan anderen bedreigd door de effecten van het beleid dat nodig
is om de klimaatopwarming af te remmen. Er is een mondiaal rechtvaardigheidsprobleem: zij die weinig hebben bijgedragen aan het probleem, zijn het
meest kwetsbaar voor de gevolgen ervan.
Het principe van ‘de vervuiler betaalt’ is duidelijk, maar heeft verregaande
implicaties voor de verdeling van mondiale verantwoordelijkheden. En als we
dat principe toepassen op het niveau van individuele gedragingen, komt er een
nieuwe onrechtvaardigheid bovendrijven: het kan op gespannen voet staan
met de beginselen van verdelende rechtvaardigheid en draagkracht. Daarom
kwamen de gilets jaunes de straat op. Uiteraard waren ze geen voorstander van
een fin du monde, maar het fin du mois moest ook gehaald worden. Ze hadden
niet de financiële ruimte om CO2-uitstoot te vermijden; ze moesten ver rijden
naar hun werk en konden niet investeren in zonnepanelen of elektrische auto’s.
Een belasting op CO2 zou hen disproportioneel treffen.
Hier botsen twee principes: de zorg voor het klimaat en de zorg voor de
mensen die elke maand worstelen om rond te komen. Hoe kan deze tegenstelling overbrugd worden? Dit essay focust op een beleidsmaatregel waarin die
spanning sterk naar voren komt: een koolstofbelasting.
Een sociaal klimaatbeleid?
Beeld je een wereld in met een circulaire economie, draaiende op hernieuwbare
energie. Een wereld met schone lucht. Een wereld waarin de meest kwetsbare
mensen niet langer bedreigd worden door een stijgend waterpeil en droogte.

U -T U R N 2 0 2 0 ∙ Naar een nieuw sociaal contract
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De transitie daarheen zal niet vlekkeloos verlopen. Klimaatbeleid en sociaal
beleid staan vaak op gespannen voet. De gele hesjes gaven reeds de eerste, niet
mis te verstane signalen. Om de klimaatdoelstellingen te halen is een algemene inspanning nodig, maar voor zo’n 15% van de Belgen is het moeilijk om
rond te komen. Vele minimumuitkeringen in de sociale zekerheid liggen onder
de armoedegrenzen. Als deze 15% arme gezinnen niet mee zou kunnen doen
– omdat ze niet over de draagkracht beschikt om noodzakelijke investeringen
te doen en disproportioneel moet bijdragen in klimaatheffingen – dan zal de
klimaattransitie voor grote maatschappelijke onrust zorgen en uiteindelijk
niet succesvol zijn.
In algemene zin is de vraag aan de orde hoe klimaatbeleid eruit moet zien
als het effectief én rechtvaardig wil zijn. In meer specifieke zin gaat het om
vragen naar de selectiviteit van milieuheffingen, milieusubsidies en compensatiemechanismen. Klimaatbeleid moet, behalve effectief, ook sociaal
rechtvaardig zijn. Fin du mois, fin du monde: même combat. De zoektocht naar een
rechtvaardige transitie is een zoektocht naar strategieën en instrumenten die
kunnen helpen beide doelen te dienen. Niet alleen mondiaal, maar ook op het
niveau van individuele gedragingen. Een vaak genoemd en allicht onvermijdelijk instrument is de koolstofbelasting. Maar welk sociaal verdelingseffect
heeft zo’n taks? Wie zal de lasten dragen? En hoe kan dat voorkomen worden?
Koolstofbelasting in scenario’s
Recent onderzoek van Gerlinde Verbist en Josefien Van Hille toont aan dat
de CO2-uitstoot, die verband houdt met basisbehoeften zoals voeding en
huisvesting, vrij gelijk verdeeld is over de gezinnen. Dat wil zeggen dat de
hogere inkomensgroepen niet ongelooflijk veel meer koolstof uitstoten dan lagere inkomensgroepen. In de hogere inkomensdecielen consumeert men meer
transport, goederen en diensten, maar de consumptie van voeding en energie/
huisvesting daarentegen stijgt niet erg hard naarmate men meer verdient. Dat
impliceert dat een koolstofbelasting de onderste lagen zwaarder treft dan
de hogere. Dit vormt een probleem van verdelende rechtvaardigheid, gecombineerd met een probleem van draagkracht. Bij vele uitkeringsgerechtigden,
langdurig werklozen, zieken, invaliden en ouderen zal er geen draagkracht
voor een koolstofbelasting zijn.
Daarmee is het verhaal niet ten einde. Het feit blijft dat het gebruik van koolstof moet dalen. Maar welke stijging van de koolstofprijs is noodzakelijk en
haalbaar? Wat weten we over de verdelingseffecten van een koolstofbelasting,
en over de mogelijkheden om deze belastinginkomsten sociaal te corrigeren
en te herverdelen? Wat weten we over de bevolkingsgroepen met onvoldoende
draagkracht? Hoe wordt het broodnodige draagvlak voor zo’n taks vergroot?
Gerlinde Verbist, Tim Goedemé en Josefien Van Hille deden onderzoek naar
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huishoudelijke bestedingspatronen en de mogelijke impact daarop van een
CO2-belasting. Zij simuleerden zestien scenario’s die variëren op basis van
(1) de basis van de CO2-belasting (wat er belast wordt), (2) de hoogte van de
CO2-belasting, (3) de mate waarin en (4) de manier waarop de opbrengst daarvan terugvloeit naar de samenleving. Per scenario wordt bekeken welke inkomenscategorieën het meest worden getroffen. Zo onderzoeken ze de mogelijke
regressiviteit van verschillende vormen van een koolstofbelasting. Want niet
iedereen wordt op dezelfde manier getroffen door een koolstofbelasting en die
heterogeniteit moet onderzocht worden.
SCENARIO

TA X BASE

LEVEL OF TA X

REDISTRIBUTION

1

heating

€10/tCO 2e

flat rate per capita

full/half amount

increase in benefits

2
€110/tCO 2e

3

flat rate per capita
increase in benefits

4
5

DIVIDEND

heating &

€10/tCO 2e

flat rate per capita

full/half amount

transport
increase in benefits

6
7

€110/tCO 2e

8

flat rate per capita
increase in benefits

/tCO2e: per ton koolstofdioxide-equivalenten

De onderzoekers observeren al snel dat een ‘kale’ koolstofbelasting regressief
is. De nominale bedragen blijven beperkt, maar het relatieve aandeel van
de belasting bij lage inkomens stijgt. We concluderen dat de belasting moet
terugvloeien naar de grote verliezende inkomenscategorieën om hiervoor te
compenseren. Door bijvoorbeeld de belasting cash uit te delen, verandert het
plaatje: gemiddeld gaan de armste gezinnen erop vooruit en verliezen de bovenste inkomensdecielen netto een klein beetje. De onderzoekers beargumenteren weliswaar dat de opbrengst idealiter niet volledig cash uitgekeerd wordt.
Ze pleiten voor een recyclage van de belasting via bijvoorbeeld het versterken
van publieke diensten of via de renovatie en isolatie van huizen.
Dit zijn de gemiddelden. Als we inzoomen, zien we dat er binnen elk deciel
een grote heterogeniteit is. De onderzoekers namen het scenario van een
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belasting van €110 per ton koolstofdioxide-equivalenten op transport en verwarming met een herverdeling per capita van de helft van de opbrengst. In elk
deciel blijken er gezinnen te zijn die significant winnen en gezinnen die significant verliezen (>2% van hun netto-inkomen). Wie zijn die gezinnen? Voor dit
scenario blijken het vooral alleenstaanden op actieve leeftijd, eenoudergezinnen en koppels gepensioneerden te zijn. Zij zouden toch verliezen onder deze
koolstofbelasting, zelfs mét herverdeling volgens dit scenario. Inzicht in deze
heterogeniteit is zeer belangrijk om deze wicked problems aan te pakken.
Een koolstofbelasting beoogt een gedragsverandering. Welk niveau van
CO2-belasting zou nodig zijn om de nodige effecten teweeg te brengen? Prijzen
boven de 60€ per ton koolstofdioxide-equivalenten zouden heel wat in gang
kunnen zetten. (Sommigen beweren echter dat we milieuschade ook zouden
moeten compenseren en schade zouden moeten herstellen: als we hier rekening mee houden, is een CO2-belasting sowieso onvoldoende.) Het is echter
algemeen geweten dat hogere inkomensgroepen meer mogelijkheden hebben
om via gedragsaanpassingen op belastingen te reageren. Een bijkomend probleem is daarom dat de effecten van de ongelijke mogelijkheden die mensen
hebben om met een CO2-taks om te gaan, respectievelijk die te compenseren
of te ontwijken, moeilijk in te schatten zijn.
Economische reconversie
Een ding is zeker: een CO2-taks is niet voldoende om de klimaatdoelstellingen
te halen. En om de transitie rechtvaardig te ontwerpen, is een koolstoftaks
evenmin voldoende. Een begeleidend beleid, naast de koolstofbelasting, is
essentieel om de kwetsbare gezinnen te geleiden naar een leven met minder
afhankelijkheid van koolstof. De energie-efficiëntie van woningen moet verhoogd worden, transportsystemen moeten worden verbeterd en de ruimtelijke
configuratie moet worden veranderd om de nabijheid van essentiële diensten
te verzekeren. Beleid richting vraag én aanbod is noodzakelijk: de juiste zaken
moeten ondersteund en de schadelijke dingen moeten ontmoedigd worden.
Van wellicht groter belang voor de sociale ongelijkheid zijn de categorale en
geografisch ongelijke effecten van grootschalige technologisch-economische
transities. Of het de landbouw, de industrie, de mobiliteit of andere betreft,
elke verschuiving richting een koolstofarme economie zal sommige beroepsgroepen, scholingsniveaus, inkomenscategorieën en sommige regio’s met een
zwakkere economische structuur meer treffen dan andere. De economische
structuur en de industrie zal grondig moeten veranderen. Werkloosheid dreigt,
en het is niet duidelijk hoe de sociale zekerheid hierop zou moeten reageren.
Het Just Transition Fund, tactisch onderdeel van de European Green Deal om
die ook voor het steenkoolafhankelijke Polen acceptabel te maken, zal wellicht
gemultipliceerd moeten worden in tientallen beleidsprogramma’s voor regio-
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nale reconversie. De sluiting van de steenkoolmijnen in diverse West-Europese
regio’s biedt historische en leerzame voorbeelden. Reconversieprogramma’s
zullen nodig zijn om schokken te voorkomen, want dat er verschuivingen
zullen zijn, is zeker.

¶ De deels voorspelbare en ongelijke impact
van klimaatbeleid is van groot belang
voor de acceptatie en de effectiviteit ervan.

Good governance
De deels voorspelbare en ongelijke impact van klimaatbeleid is van groot belang
voor de acceptatie en de effectiviteit ervan. Potentiële verliezers aan de bovenkant van de inkomensverdeling zijn over het algemeen ruim vertegenwoordigd
in allerhande politieke partijen en lobbyorganisaties. Daar wordt vooral gepleit
voor een transitie naar het model van de ecologische modernisering, met de
technologie en de markt als belangrijkste strategieën. Het Nederlandse Klimaat
akkoord en de Europese Green Deal voldoen verregaand aan dat model. Lagere
inkomensgroepen worden óf verleid tot populistische ontkenningsstrategieën
óf mobiliseren zich rond thema’s waarin juist ‘fin du mois, fin du monde: même
combat’ centraal staat. Het voorbeeld van de Franse gele hesjes en de respons via

U -T U R N 2 0 2 0 ∙ Naar een nieuw sociaal contract

205

□ FIN DU MOIS, FIN DU MONDE

de convention citoyenne laat enkele democratische en deliberatieve uitdagingen
van het klimaatbeleid zien. Dat laatste moet immers niet alleen effectief zijn,
én sociaal, we willen het ook nog participatief en democratisch. Misschien is
zoveel good governance wel te veel tegelijk? Anderzijds: de klimaatcrisis is voor
veel mensen nog steeds redelijk abstract, de crisis onvoldoende voelbaar om,
zoals bij Covid-19, een meer expert-gedreven beleidsvoering te accepteren. De
rechtvaardige klimaattransitie blijft een wicked problem, maar het stellen van
de juiste vragen is het enige startpunt om een fin du mois en een fin du monde te
vermijden.
Optimisme of pessimisme?
Op korte termijn is er een zeer concrete spanning tussen klimaatbeleid en
sociaal beleid: maatregelen hebben soms belangrijke sociale gevolgen. Toch
blijven de oorzaken van armoede en de klimaatproblematiek zeer gelijkaardig. De oplossingen voor beide kunnen hand in hand gaan. Beleid dat goed
is voor het klimaat, is vaak ook sociaal gunstig. Denk aan meer open ruimte,
kernversterking en investeringen in energieperformante sociale huisvesting.
Op lange termijn is de spanning tussen klimaatbeleid en sociaal beleid een
valse tegenstelling.
Moeten we optimistisch of pessimistisch zijn? Laten we eerlijk zijn: we
weten wel ongeveer wat er moet gebeuren. We kennen de eerste stappen. We
kunnen van vandaag op morgen beginnen met het (gradueel) invoeren van de
koolstofprijs en deze opvoeren. De opbrengst moeten we niet volledig cash
uitkeren: we moeten ook de publieke diensten versterken, en op het vlak van
huisvesting structureel beginnen te werken aan renovatie en isolatie. We mogen vertrouwen op voortschrijdend inzicht en op tussentijdse evaluaties. We
hebben niet voor alle zaken een oplossing, maar wel voor vele. De oplossing
blijft een patchwork van beleid op alle niveaus. ▪

¶ Deze tekst is gebaseerd op intensieve gesprekken met Bea Cantillon, Pieter Leroy,
Gerlinde Verbist, Josefine Vanhille, Tim Goedemé en Erik Schokkaert, en de webinar
‘Fin du mois, fin du monde: een rechtvaardige klimaattransitie?’, georganiseerd door
UCSIA op 3 december 2020.
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¶ Beleid dat goed is voor het klimaat,
is vaak ook sociaal gunstig.
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ECOWELVAART
ACTIEVE·HOOP
VOOR·EEN·LEEFBARE·TOEKOMST

¶ Ecowelvaart staat voor het samengaan van welvaart

met milieudoelstellingen en sociale doelstellingen.
De coronacrisis is het ideale moment om de transitie
in te zetten. In dit essay wordt een stappenplan in
acht V’s voorgesteld – om ermee te starten… en het
te laten lukken.

C AT H Y M A C H A R I S
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¶ Misschien moeten wij ons eerst eens afvragen

E E N R E C H T VA A R D I G E K L I M A AT T R A N S I T I E

Er wordt frequenter gefiest
dan dat er wordt gerouwd
Der wordt nog altid min geskid
dan dat er wordt getrouwd
’t Es nog al nie na(ar) de wuppe
’t Es nog al nie na(ar) de wuppe
’t Es nog al nie na(ar) de wuppe
Doe mo voert
(Het Zesde Metaal)

Denkt u ook dat het allemaal ‘naar de wuppe’ is? Of denkt u dat we met deze manier van leven nog
wel een tijdje verder kunnen? Of behoort u tot een derde groep die hoop heeft op een samenleving
waar welvaart en duurzaamheid hand in hand gaan?
Alle drie de standpunten zijn begrijpelijk. Wetenschap toont ons telkens weer de harde realiteit
van de impact en de snelheid waarmee we tegen de grenzen van ons ecosysteem botsen, en dit op
verschillende vlakken. (Rockström 2009) Je zou voor minder de moed laten zakken en je afvragen:
wie ben ik om het tij te keren? Dat is dan de eerste groep. Ook de tweede groep mensen is goed te
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E C O W E LVA A R T
AC T I E V E H O O P VO O R E E N L E E F B A R E T O E KO M S T

1 In juni 2020 verscheen in De Morgen een opiniestuk over ecowelvaart, geïnitieerd door Wivina Demeester en
ondertekend door meer dan dertig vrouwen. Het was de start van een samenwerking tussen deze vrouwen
(en bij uitbreiding ook mannen) om het concept en de ideeën vanuit verschillende disciplines en invals
hoeken verder te versterken. Internationaal gezien is het concept bekend als ecosperity.
2 Economische indicatoren zoals het veel gebruikte Bruto Binnenlands Product, dat uitdrukt hoeveel er
in een land wordt geproduceerd en geconsumeerd, zijn dan niet meer geschikt, want hiermee kun je niet
weten of die productie schade toebrengt aan de maatschappij of niet. Bovendien ga je ook geen rekening
kunnen houden met alle niet-betaalde arbeid die wel een enorme bijdrage levert aan de maatschappij.
Het meten van welvaart in een land door dat Bruto Binnenlands Product te delen door het aantal inwoners
van een land is dan geen interessante indicator meer, maar moet aangevuld worden met veel meer sociale
en ecologische variabelen.

□ C AT H Y M A C H A R I S
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wat we tijdens deze hele coronaperiode het meest gemist hebben.
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begrijpen. Ons werd altijd voorgehouden dat er economische groei nodig is om welvaart te hebben,
om iedereen een goed inkomen te geven. Het idee van economische groei opgeven, staat voor velen
gelijk aan recessie, werkloosheid en het afgeven van verworven rechten. En zal er uiteindelijk niet voldoende technologie voorhanden zijn om die ‘andere’ problemen op te lossen? Dus laten we nu maar
gewoon verdergaan in een business-as-usual-scenario en vooral de eigen levensstijl niet wijzigen.
Ecowelvaart staat voor het derde perspectief.1 Het wil welvaart waarborgen, maar op een voor
onze planeet en haar huidige en toekomstige generaties verantwoorde manier. Het zijn vooral economen die zich op het onderwerp hebben gegooid, met voorop Kate Raworth die op verdienstelijke
wijze het concept visueel maakte door het als een donut voor te stellen. Er moet in de donuteconomie
voldoende groei zijn om de welvaart te garanderen van alle mensen, maar binnen de planetaire
grenzen. (Raworth 2018) Andere economen argumenteren dat er mogelijk in het Zuiden nog wel
groei kan zijn, maar in het rijke Westen vooral naar degrowth moet worden gestreefd. Hier gaat
men voor een doelbewust georganiseerde economische inkrimping. Welvaart wordt hier in de
ruime zin verstaan, waarbij naast koopkracht ook het welzijn van mensen, hun welbevinden, een
belangrijke plaats krijgt.2 (Bleys et al. 2015)

212

Wat hebt u gemist?

E E N R E C H T VA A R D I G E K L I M A AT T R A N S I T I E

Misschien moeten wij ons eerst eens afvragen wat we tijdens deze hele coronaperiode het meest
misten of gemist hebben. Is dat nieuwe kleren kopen of gezellig bij onze familie of vrienden zitten?
Is dat gaan zwemmen (of sporten in het algemeen) of op citytrip gaan? Missen we onze collega’s en
het kletsen aan de koffie, of een promotie krijgen? Het economisch systeem is niet meer afgestemd
op wat we echt belangrijk vinden, op onze reële behoeften.
De coronacrisis legt bloot wat die economische logica heeft scheefgetrokken in onze maatschappij.
De verregaande globalisering heeft gemaakt dat het virus zich razendsnel over de hele wereld heeft
verspreid. Bedrijven die op zoek waren naar goedkope arbeidskrachten beseffen nu hoe kwetsbaar
de uitgestrekte supply chains zijn. Velen denken er aan om weer dichter bij huis te komen produceren.
Ook overheden beseffen dat als de productie van mondmaskers, om nu maar iets te zeggen, naar het
buitenland is verschoven, zij zeer afhankelijk zijn van buitenlandse leveranciers. Ook in de zorgsector
botst men tegen de grenzen van wat de economische efficiëntie hen voorschrijft. Was zorg niet juist
gericht op mensen en mensenlevens? Ook daar moesten de prioriteiten wijzigen.
De beweging van de ‘ecowelvaart’ wil die eenzijdige focus op winst terug in het juiste perspectief
zetten en aangeven dat een economie ten dienste staat van de maatschappij, en niet haar drijfveer
is. Indien de planetaire grenzen niet worden gerespecteerd, zullen de maatschappij en de economie
ook niet kunnen overleven. (Doppelt 2012)

□ E C O W E LVA A R T · A C T I E V E H O O P V O O R E E N L E E F B A R E T O E K O M S T

De eerste twee groepen gaan zich nu afvragen: is dit wel mogelijk? is dit realistisch? En hoe moet dat
dan? De coronacrisis heeft bij heel wat mensen nieuwe ervaringen teweeggebracht, waardoor we
deze vragen beter kunnen beantwoorden.

Een transitie met 8V’s
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Hoe kunnen we dan tot een transitie naar een ander type maatschappij komen? In mijn boek Met
een factor 8 naar een duurzame mobiliteit geef ik aan hoe de transitie kan plaatsvinden voor de
transportsector. (Macharis 2020) In dit essay geef ik aan hoe het verhaal van 8V’s een leidraad kan
zijn voor de gehele transitie naar ecowelvaart (weliswaar met nog veel voorbeelden uit de mobiliteitssector). Laat ik eerst uitleggen wat ik met het begrip ‘8V’ bedoel:
De platgelegde 8 staat voor het oneindig aantal mogelijkheden om de transitie in te zetten. Mijn
verhaal is dus een verhaal van hoop, dat bovendien een reeks opeenvolgende stappen presenteert,
die op den duur weer nauw met elkaar verweven zullen worden.
VERSNELLEN

VERMELDEN

5
VERBINDEN

6
7

2
8
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VERLIEFD !

4
VERSCHONEN

3

VERMIJDEN

VERSCHUIVEN
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VERANDEREN

1
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De eerste V staat voor vermelden. Het gaat over het vermelden van de planetaire grenzen en de
impact van onze beslissingen. Vlamingen stoten nu gemiddeld 20 ton CO2-equivalenten per jaar
per inwoner uit. Als we de doelstelling van 2 graden Celsius willen halen, dan zou elke persoon op
de wereldbol maar gemiddeld 2 a 2,3 ton CO2 mogen uitstoten per jaar. Zo’n 8,6 keer minder dus.3
(Statistiek Vlaanderen)
Ik ben ervan overtuigd dat veel mensen dat ook willen. Dat zij wel duurzamer willen leven,
maar vaak niet meer weten wat de meest duurzame optie is en het dan maar gewoon opgeven. Is
online shoppen beter dan naar de winkel gaan? Kunnen we nog vliegen? Zijn elektrische wagens
nu wel echt beter? Is avocado eten ok? Vermelden wat de ecologische en sociale voetafdruk is van
ons gedrag is een belangrijke stap in de bewustwording. En bewustwording is de eerste stap in
een transitie. En dat geldt natuurlijk niet enkel voor u en voor mij, maar ook voor bedrijven en
voor de overheid. De wetenschappen, met hun vele analysetechnieken zoals life-cycle-analyses of
externekostencalculatoren, kunnen hierbij helpen. Op die manier maken we iedereen bewuster van
de gevolgen.
Vermijden
De tweede stap is dan bepaalde activiteiten te gaan vermijden. Ik hoor de mensen van de tweede
groep al roepen: ‘zie je, we moeten vermijden. Dus er wordt toch geknibbeld aan onze vrijheden en
mogelijkheden’. De vraag is of dit altijd zo slecht is. Tijdens de eerste lockdown hebben we met zijn
allen leren thuiswerken. Door dat te doen, vermijd je heel wat afgelegde kilometers én heb je meer tijd
voor je gezin. Volgens de enquêtes zien mensen thuiswerken nu als iets dat ze in de toekomst graag
zouden voortzetten. (BDO 2020) Nog een voorbeeld van vermijden: minder consumeren. Ik heb twee
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Vermelden
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jaar geleden de uitdaging aangenomen om gedurende één jaar geen kleding en schoenen te kopen.
Dat bleek voor mij een hele uitdaging, want ik verwende mijzelf graag met een nieuw kledingstuk
elke maand. Maar na een jaar zonder nieuwe kleren merkte ik dat ik mijn kleren in mijn kleerkast
veel beter had leren gebruiken en combineren, dat ik veel tijd en geld uitspaarde én dat ik mijzelf de
verwennerij psychologisch even goed en zelfs beter kon geven door mezelf een schouderklopje te geven.
In de maatschappij kan er ook structureel meer worden vermeden door korte ketens te
bevorderen, door in te zetten op de circulaire economie en door de ruimtelijke ordening aan te passen,
zodat al aan de basis van de productkringloop een groot aantal verplaatsingen wordt vermeden.
Ook het gegeven ‘staycation’ heeft ons geleerd dat je niet al te ver moet reizen om toch een vakantiegevoel te kunnen hebben. Dit geeft ook meteen mogelijkheden om alles wat beter te verdelen.
Want als we niet zo veel hoeven te kopen, zoals de onhoudbare stroom marketingacties ons wil doen
geloven, kunnen we er ook voor zorgen dat de actieve bevolking wat minder hoeft te werken, en er
zo weer plaats komt voor diegenen die geen werk hebben.
Verschuiven

215

3 Bijna driekwart van de koolstofvoetafdruk is gekoppeld aan goederen en diensten die we aankopen en ruim de helft
komt van huisvesting, personenvervoer en voeding.
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De derde V staat voor verschuiven. Verschuiven naar de meer milieuvriendelijke opties. Laat ons
terugkeren naar het voorbeeld van de kledingindustrie; op dit terrein kunnen wij de keuze maken
om geen kleren te kopen die, bijvoorbeeld in Bangladesh, onder zeer slechte omstandigheden worden geproduceerd. Tevens kan gekeken worden naar welke materialen er zijn gebruikt. Zo is katoen
erg waterverslindend.
Tijdens de eerste lockdown hebben we hier ook veel over geleerd: veel meer mensen zijn begonnen met wandelen en fietsen. De verkoop van elektrische en andere fietsen kent nu, middenin de
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Verschonen

E E N R E C H T VA A R D I G E K L I M A AT T R A N S I T I E

Een vierde V staat voor verschonen. Kunnen we de – op deze moment nog – milieu-onvriendelijke
opties verschonen? Om bij het voorbeeld van de mobiliteit te blijven: als we dan toch met de auto rijden,
kan dat dan niet op een schonere manier dan met auto’s die rijden op fossiele brandstoffen? Dat kan
inderdaad. Elektrische auto’s hebben 2,5 keer minder CO2-uitstoot over hun gehele levensduur dan
benzine- of dieselauto’s. (Messagie et al. 2014) Maar ook hier zijn er vragen over de sociale aspecten.
Kobalt bijvoorbeeld, wordt gemijnd in Congo, in vaak slechte omstandigheden, met kinderarbeid.
Een groeiend ethisch bewustzijn heeft er op dit punt reeds voor gezorgd dat vele autofabrikanten er
nu voor waken dat de kobalt die in hun accu’s wordt gebruikt, op een rechtvaardige manier wordt
gewonnen. (VW website) Hetzelfde dienen we te doen in andere sectoren: welk eten zetten wij op
tafel, bijvoorbeeld? En welke technologie moeten we hebben om dit te ondersteunen? Denk ook aan
de energietransitie die van een centraal systeem naar een gedecentraliseerd systeem gaat, waarbij
volop ingezet kan worden op hernieuwbare energie. Voor deze vierde V is technologie dus vaak erg
belangrijk, en we bevinden ons juist hier op een keerpunt waar momenteel veel wordt geïnnoveerd.
Maar enkel op technologie rekenen voor de transitie is dan weer onvoldoende om de doelstellingen
te halen. Daarom komt de technologie wel degelijk na het verhaal van vermijden en verschuiven.
Er kan dus veel gebeuren als we ons bewust worden (vermelden) en inzetten op vermijden,
verschuiven en verschonen. Maar hoe moet het dan verder?
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coronacrisis, een heuse boom. Hoe kunnen we de landbouw en de industrie op een meer milieuvriendelijke manier organiseren? Verschuiven betekent, kortom, niet dat er per definitie iets wordt
afgepakt; een en ander wordt gewoon anders. Maar wel beter voor het milieu!

Versnellen
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Er rest echter niet veel tijd, dus de volgende V gaat over versnellen. En die versnelling moet worden
gestimuleerd door de overheid. Het is aan onze beleidsmakers om het juiste kader te scheppen
waarbij zo’n transitie mogelijk wordt – en gestimuleerd wordt. Een kader dat ervoor zorgt dat
bedrijven en personen als vanzelf de meest duurzame keuzes maken. Zo zal de investeringssteun die
voorzien is in de Green New Deal, en waar de federale overheid zich achter schaart, ervoor zorgen
dat de transitie wordt ondersteund. Geen investeringen en subsidies meer in sectoren die niet voldoen
aan de principes van ecowelvaart. Ook dient het principe ‘de vervuiler betaalt’ ten volle te worden
ingezet omdat op deze manier de minder duurzame opties sowieso minder interessant worden.
Verbinden

□ C AT H Y M A C H A R I S

Zo’n transitie gaat gepaard met grote veranderingen. Sommige mensen zullen van baan moeten
veranderen. Mogelijk zich moeten laten bijscholen. Anderen krijgen het mogelijk moeilijk met nieuwe
technologieën die worden geïntroduceerd. Het is daarom absoluut belangrijk dat we al die actoren
met elkaar verbinden. Nadenken of het nieuwe systeem inclusief is, of er mensen uit de boot dreigen
te vallen. Denk bijvoorbeeld aan de leden van de gele-hesjes-beweging. Zij zijn absoluut niet tegen een
meer duurzame maatschappij, maar zijn wel bang dat ze aan het einde van de maand al hun kosten
niet kunnen betalen. Laten we naar al die actoren luisteren, naar hun behoeften, en daar rekening
mee houden. Ik geloof in dat verband erg in de kracht van participatie. In de mogelijkheid, mensen
hun prioriteiten naar voren te laten schuiven (zoals bijvoorbeeld in de Multi-Actor Multi-Criteria
Analysemethode die ik ontwikkelde (https://mamca.vub.be), in klimaattafels of zelfs in een echt burger
parlement – waar dan ook daadwerkelijk naar geluisterd wordt. Deze stap wordt dus parallel met het
versnellen gezet. De overheid dient deze actoren reeds in het begin bij nieuw beleid te betrekken.
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We zullen uiteindelijk ook echt naar ons eigen gedrag moeten kijken. Veranderen is niet makkelijk.
Zeker niet voor de eerste groep mensen, die moedeloos zijn geworden; en ook niet voor de tweede
groep mensen, die vooral niet willen veranderen. Maar evengoed voor de derde groep kan veranderen soms zwaar zijn. Wetenschappelijk onderzoek heeft naar voren gebracht dat hoop hier een
belangrijke rol in speelt. De hoop dat het mogelijk is; dat je er niet alleen voor staat. (Macharis &
Kerret 2019) En als je dan ook nog eens weet waaróm je verandert (dankzij het vermelden), er rekening wordt gehouden met de emoties die gepaard gaan met verandering en het pad gewoon veel
makkelijker is gemaakt voor de duurzame opties (dankzij het versnellen en het juiste kader van de
overheid), dan wordt het veel makkelijker om te kiezen voor vermijden, verschuiven en verschonen.
E E N R E C H T VA A R D I G E K L I M A AT T R A N S I T I E

Verliefd
En zo komen we bij de laatste V. De V van verliefd. ‘Never waste a good crisis’, horen we nu vaak. Dat is
zeker waar. Maar een crisis blijft ook iets onaangenaams, vaak zelfs iets traumatiserends. Vele mensen
zitten in angst. Daarom mijn pleidooi om voorbij de angst te gaan en te kijken wat daar zit. En dat is
de liefde voor wat voor ons echt telt. Ons leven en onze levensomstandigheden. Kunnen we vanuit een
verliefdheidstoestand, waar we zo veel liefde voor de planeet en voor de mensen om ons heen ervaren,
niet net dat sprankje geven waardoor we met plezier veranderen? Waardoor we een beter systeem
creëren waaraan we allemaal ons steentje bijdragen? Een systeem van ecowelvaart, quoi? ▪

□ E C O W E LVA A R T · A C T I E V E H O O P V O O R E E N L E E F B A R E T O E K O M S T

Veranderen
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DUURZAME
TRANSFORMATIE
GEEN·TIJD·TE·VERLIEZEN

¶ Het behalen van de sdg’s in 2030 is eenvoudigweg

niet mogelijk met de huidige ontwikkelingsmodellen.
Paradigmawisselingen zijn nodig, niet alleen wat onze
huidige ontwikkelingspatronen aangaat, maar ook
wat betreft de manier waarop wij ons de toekomst
voorstellen en hoe wij die toekomst plannen.
We hebben een nieuw narratief nodig dat rekening
houdt met de natuurlijke grenzen van de planeet
die wij allen delen, terwijl we tegelijkertijd de
kansen moeten omarmen die de nieuwe technologieën
ons bieden. Technologische innovaties bieden een
geweldige kans om duurzame transformaties te
realiseren, maar alleen als we bewust kiezen voor
innovaties die de wereld een duurzamer
ontwikkelingspad op sturen. Dit artikel bespreekt
enkele dringende acties die ondernomen kunnen
worden om duurzame en geïntegreerde technologische
transformaties te bewerkstelligen in functie van het
behalen van de Sustainable Development Goals.
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D U U R Z A M E T R A N S F O R M AT I E
GEEN TIJD TE VERLIEZEN

De mensheid staat op een kruispunt. Aangewakkerd door digitale en technologische innovaties hebben sociaaleconomische en geopolitieke ontwikkelingen
de laatste decennia in vele delen van de wereld snel ongekende welvaart, nagenoeg ongebreidelde kansen voor persoonlijke ontwikkeling en toegenomen
welzijn gebracht. Technologische vernieuwingen overspoelen de wereld en
komen in golven steeds sneller op ons af. Technologie verandert mensenlevens,
waar ook ter wereld, en transformeert met name de dagelijkse realiteit van vele
jonge mensen.
Maar deze expansie heeft de planeet en de mensheid heel wat gekost. De natuurlijke bronnen, die de basis vormen voor alle ontwikkeling, raken uitgeput,
opgebruikt en vervuild. Welvaartsverschillen zijn dramatisch toegenomen en
de ongelijkheid op het gebied van onderwijs, gezondheid en ontwikkelingskansen binnen en tussen landen, blijft groeien. In een wereld met steeds betere
verbindingen verlangen miljoenen mensen naar vooruitgang: zij koesteren
de legitieme hoop dezelfde kansen te krijgen als welgestelde wereldburgers.
Deze hoop werd belichaamd door de Agenda 2030 en door de Sustainable
Development Goals (SDG’s) – een mondiale duurzaamheidsagenda met zeventien ambitieuze doelen, in 2015 bekrachtigd door 193 landen in de context van
de Verenigde Naties, om de wereld te gidsen richting een betere toekomst voor
iedereen; een toekomst waarvan niemand is uitgesloten.
Het behalen van de SDG’s in 2030 is eenvoudigweg niet mogelijk met
het huidige ontwikkelingsmodel. Het aanbod aan natuurlijke bronnen die
de menselijke ontwikkeling voeden, stelt een natuurlijke grens aan het
groeipotentieel van onze economische systemen. Paradigmawisselingen zijn
nodig, niet alleen wat onze huidige ontwikkelingspatronen aangaat, maar
ook wat betreft de manier waarop wij ons de toekomst voorstellen en hoe wij
die toekomst plannen. We hebben een nieuw narratief nodig: een nieuwe verhaallijn die rekening houdt met de natuurlijke grenzen van de planeet die wij
allen delen, terwijl we tegelijkertijd de kansen moeten omarmen die de nieuwe
technologieën ons bieden.
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De SDG’s gaan er eerst en vooral over dat niemand mag worden uitgesloten. Ze
gaan om het uitbannen van armoede, het wegnemen van honger, het zorgen
voor energie voor eenieder. Ze werken toe naar een eerlijkere en duurzamere
wereld waarin iedereen een goed leven kan leiden in een gezonde en welvarende omgeving. De SDG’s zullen echter niet worden behaald zonder diepgaande
veranderingen – transformaties – in de manier waarop we leven, produceren,
consumeren en investeren. Technologische innovaties bieden een geweldige
kans om deze transformaties te realiseren, maar alleen als we bewust kiezen
voor innovaties die de wereld een duurzamer ontwikkelingspad op sturen.
We moeten garanderen dat wetenschappelijke en technologische innovaties
duurzaam zijn vanuit sociaal, economisch en ecologisch perspectief en dat ze
zullen leiden tot het type veranderingen dat wij wensen, zeker voor degenen die
tot nu toe daarvan waren uitgesloten. Dit zal op zijn beurt weer niet alleen innovatieve beleidsmaatregelen en bedrijfsmodellen vergen, maar ook innovatieve
vormen van samenwerking over nationale grenzen heen en met diverse betrokken actoren – overheden, bedrijven, de universitaire wereld en het maatschappelijk middenveld. We hebben geïntegreerde, holistische oplossingen nodig die
werkzaam zijn doorheen disciplines en sectoren, en die de ontelbare kwesties
oplossen waar de wereldgemeenschap zich tegenover geplaatst ziet. We moeten
institutionele grenzen doorbreken, vastgeroeste concepten losweken, wetten,
reguleringen en gewoonten veranderen, en lokaal, nationaal en internationaal
beleid herzien. Dit vergt politieke visie, industriële visie en burgerschapsvisie,
leiderschap en moed, en collectieve actiebereidheid, om gezamenlijk de veranderingen te realiseren die goed zijn voor de mens, de planeet en de welvaart.
De grote tocht begint met een eerste stap
Een drastische omslag voltrekt zich niet ineens. Die is context-specifiek en
vergt behoedzame, weloverwogen en goed geleide keuzes. Veranderingen
moeten sociaal acceptabel zijn, economisch haalbaar en betaalbaar, ecologisch
gezond, en moeten gemeenschappen weerbaarder maken tegen onheil van
buitenaf zoals pandemieën en ecologische rampen. Hoewel er geen uniforme
oplossingen bestaan – wat in het ene land of in de ene regio werkt kan weleens
niet werken in een ander land of in een andere regio –, moeten systematische
veranderingen die tot een transformerende impact leiden overal in de wereld
worden nagejaagd; leidend daarbij zijn de economieën die beschikken over de
middelen om mogelijke ontwrichtende veranderingen te testen en risico’s te
nemen. Hiervoor moeten geïntegreerde oplossingen worden aangeduid die
een baanbrekende impact kunnen hebben op het systeem. Tevens dienen de
kloven, horden, barrières en kansen geïdentificeerd te worden die opduiken
bij het aanbrengen van nieuwe oplossingen naar bepaalde markten, evenals de
bredere voorwaarden die duurzame transformatie kunnen bevorderen, waarbij
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in deze overgang naar duurzamere, weerbaardere en eerlijkere gemeenschappen en economieën niemand wordt uitgesloten.
Verandering binnen een aantal geïsoleerde projecten en correcties op het
business-as-usual-model, hebben geen voldoende effect. Het zijn druppels
op een hete plaat. Kleine verbeteringen van bestaande technologieën zijn
gewoonweg niet afdoende: ze leveren slechts marginale efficiëntievoordelen.
We hebben systemische verandering nodig, in plaats van innovaties op één
technologisch front of binnen één discipline. Er zijn radicaal nieuwe manieren
van produceren en consumeren nodig: diepgaande innovaties doorheen verscheidene sectoren, waarbij diverse uitdagingen op het gebied van duurzame
ontwikkeling tegelijkertijd worden aangepakt. Dit betekent dat het overgangsproces naar duurzamere ontwikkelingspatronen zorgvuldig moet worden
gepland en strikt moet worden bestuurd, geïnformeerd door het openbare
debat en geleid door de publieke sector, met de volledige betrokkenheid van
de private sector. Vooruitgang in de richting van transformatie moet worden
versneld, alternatieve routekaarten moeten worden ontwikkeld en getest. En
dit vereist dat men risico durft te nemen.
Aan de hand van stappenplannen dienen we te beoordelen hoe we verouderde
technologieën geleidelijk kunnen vervangen en hoe we de logistieke consequenties van een degelijke uitfasering kunnen opvangen – wie heeft er baat bij en
wie ondervindt er de lasten van? Om iets op de markt tot bloei te laten komen,
moet er meestal iets sterven. Het uittekenen van stappenplannen en het beoordelen van alternatieve technologische oplossingen is een onmisbare fase
in het transitieproces. Bij deze stappenplannen moeten alle relevante belang
hebbenden worden betrokken. Dat zijn niet alleen zij die invloed ondervinden
van de technologie, maar ook zij die investeren in de marktpenetratie. We
dienen synergieën en afwegingen tussen verschillende opties te bestuderen,
evenals en tegelijkertijd, de bijkomende voordelen van het bereiken van verschillende ontwikkelingsdoelen die vervat zijn in de SDG’s. Technologische
transities moeten gedirigeerd worden in de goede richting, zodat zij werken in
het belang van alle burgers – en niet alleen voor de happy few en de grote corporaties. Het belang van multi-stakeholderbenaderingen en van veranderingen
in het onderwijssysteem, met inbegrip van de ontwikkeling van digitale vaar ruciaal is
digheden en levenslang leren, kan niet genoeg worden benadrukt. C
een herverdeling van de winsten die door de technologische transities zullen
worden behaald. Handelsregels en -regelgeving moeten worden herzien en
de effecten daarvan op de arbeidsmarkten en op het concurrentievermogen
dienen beoordeeld te worden om eerlijke en inclusieve level playing fields en
garanties te creëren die ervoor zorgen dat technologische transformaties de
ongelijkheden niet vergroten (denk aan de digitale kloof, de genderkloof en de
inkomenskloof) maar in plaats daarvan ten goede komen aan iedereen.
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Om het gebrek aan traditionele financiering voor alternatieve investeringen
aan te pakken, moeten nieuwe beleggingscategorieën worden ontwikkeld,
nieuwe financiële instrumenten en andere manieren om het rendement van
investeringen te beoordelen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de
sociale en ecologische dimensie van de verspreiding van de technologie. De
rol van kapitaal en geld moet worden herbekeken en worden omgebogen: niet
langer mag dit het ultieme doel van onze economische processen zijn; het
zou de motor moeten worden voor positieve verandering. Lock-in-effecten en
gestrande activa moeten worden geïdentificeerd en de gevolgen ervan moeten
worden aangepakt.
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Verandering is mogelijk, als we maar willen – een boodschap van hoop
Recente geopolitieke ontwikkelingen lijken de mondiale samenleving terug
te plooien op een nauwere, meer naar binnen gerichte focus, zich afkerend
van mondiale samenwerking. Zo lijken ze in feite de zoektocht naar een betere
toekomst voor iedereen te belemmeren.
Aan de andere kant groeit ook de vastberadenheid en de vindingrijkheid
van mensen in de academische wereld, in het onderzoek, bij ngo’s en in de
particuliere, private en de publieke sector, om samen te evolueren richting een
duurzamere wereld. Er bestaan grote marktrijpe technologische innovaties die
in combinatie met beleid, gedrag, financiering, maatschappelijke empowerment,
institutionele veranderingen en innovatieve bedrijfsmodellen kunnen leiden
tot positieve transformaties. Het is niet zo dat we in het duister tasten – dat
er nog oplossingen gevonden moeten worden. Integendeel, veel oplossingen
bestaan al, van het leveren van schone energie aan iedereen tot het omgaan met
de klimaatcrisis. Het is een kwestie van collectieve wil en actie: het onthullen
en aanpakken van gevestigde belangen, het losmaken van gestrande activa, het
ontwikkelen van nieuwe visies op de gewenste toekomst en op de weg ernaartoe.
Een mentaliteitsverandering bij zowel beleidsmakers en besluitvormers als bij
burgers is misschien wel de meest cruciale voorwaarde voor succesvolle transitie. Er is dringend behoefte aan een algehele erkenning, door alle sectoren van
de samenleving, dat diepe transities nodig zijn, transities die moeten worden
volgehouden, die consistente beleidsaandacht moeten krijgen, financiële
toewijzing en bestuurlijke maatregelen om ervoor te zorgen dat ze voltrokken
worden op grote schaal. Nieuwe macro-economische ontwikkelingsmodellen
moeten het daglicht gaan zien. We moeten de economie omvormen tot een
circulaire economie en geld gaan verdienen aan duurzaamheidswinsten en
-effecten. Denk bijvoorbeeld aan de prijs die wij op koolstof kunnen zetten
om er een verhandelbaar goed van te maken. Dit zijn goede terreinen voor het
maken van een nieuwe start.
We zouden een aantal industriële en maatschappelijke sectoren kunnen
selecteren, om daar een proces te starten waarvan de economische en sociale
voordelen van verandering eenvoudig aantoonbaar zijn. Diepgaande transformaties die met succes op het ene terrein zijn geïmplementeerd, zullen verandering op andere terreinen gemakkelijker maken.
Begin ermee door het onderwijssysteem over te hevelen
naar het digitale tijdperk

Onderwijs is zo’n sector. We moeten onze studenten de vaardigheden en de
kennis aanbieden waarmee zij een productief en bevredigend leven kunnen
leiden in een snel veranderende wereld die steeds meer digitaal wordt. Onderwijssystemen die 150 jaar geleden zijn bedacht, voldoen niet langer. De
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tools, technologieën en kennis zijn beschikbaar om leerprocessen te kunnen
aanpassen aan de eigen vaardigheden, behoeften en capaciteiten van individuele studenten. De tools, technologieën en kennis zijn beschikbaar om
onze beroepsbevolking bij te scholen en haar levenslang leren aan te bieden.
Institutionele logheid en weerstand tegen verandering zijn vaak de grootste
hindernissen die moeten worden overwonnen.
Belangrijk: er moet nu actie worden ondernomen
Er is een urgente noodzaak om burgers en besluitvormers op alle niveaus, zowel in de private als in de publieke sector, ervan bewust te maken dat, als we de
SDG’s en klimaatdoelen serieus willen behalen, we dringend ongebruikelijke
bedrijfsoplossingen moeten implementeren die maatschappelijke en industriële sectoren dwars doorkruisen. In plaats van additionele veranderingen door
te voeren, hebben we radicale veranderingen nodig in het sociaaleconomisch
weefsel van onze landen. En het is niet nodig om in te boeten aan welzijn of
aan rijkdom en gezondheid – we moeten gewoon ánders gaan leven, even goed
als voorheen, maar duurzamer, rekening houdend met de natuurlijke begrenzingen van de planeet die wij met elkaar delen, en rijkdommen en kansen op
een rechtvaardiger manier gaan verdelen.
Nieuwe oplossingen zijn context-specifiek en zullen tijdens hun ontwikkeling hinder ondervinden van de complexiteit van de werkelijkheid, van de
gevestigde machten op de markt en van onbedoelde gevolgen en effecten.
Dit vereist dat we nieuwe conceptuele modellen voor economische ontwikkeling creëren, met de Agenda 2030 in de hand, zoals die is onderhandeld en
overeengekomen door alle landen van de wereld, en zoals die een overkoepelend perspectief en uitgangspunt biedt. Ook hier hoeven we niet helemaal opnieuw te beginnen – er is veel onderzocht, er is veel besproken en een algemene
richtlijn over hoe vooruitgang te boeken is reeds goedgekeurd. Nu hebben we
concrete, haalbare en uitvoerbare routekaarten nodig om algemene richtlijnen
te implementeren en oplossingen te ontwikkelen, die:

▫ transformerend en duurzaam zijn vanuit sociaal, ecologisch
en economisch perspectief;
▫ substantieel bijdragen aan de SDG’s;
▫ rekening houden met de sociale en de ecologische effecten op korte,
middellange en lange termijn, evenals met ethische implicaties;
▫ belangrijke kennishiaten en onderzoeksbehoeften detecteren;
▫ gevoelig zijn voor de evenredige vertegenwoordiging van
diverse minderheidsgroepen.
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Ethische en morele kompassen zijn nodig om samenlevingen doorheen transities en goed doordachte bestuursprocessen te leiden. Prestatie-indicatoren
zijn noodzakelijk om de beoordeling van nieuwe, geïntegreerde oplossingen
mogelijk te maken. Ook zijn nieuwe sets praktische tools en nieuwe beleggingsinstrumenten benodigd, om ervoor te zorgen dat grote financieringsstromen gericht worden op duurzamere investeringen die tot doel hebben
een heuse verandering teweeg te brengen in de industriële structuur en in de
infrastructuur die onze economieën en samenlevingen ondersteunt. Vooraf en
achteraf zijn er indicatoren nodig voor de evaluatie van sociale en ecologische
effecten van nieuwe oplossingen en technologieën; deze indicatoren dienen
voortdurend te worden bijgewerkt om reële praktijkervaringen te kunnen opnemen. Dit alles met het doel, ons op weg te helpen en onszelf tijdig te corrigeren. Het is dan ook wenselijk om continu op een transparante, democratische
en verifieerbare manier testen uit te voeren op de conceptuele modellen die
de economische ontwikkelingen in een duurzame richting moeten leiden. Dit
zou een mogelijke nieuwe functie kunnen zijn voor zowel universiteiten als
voor internationale organisaties.
Snel resultaat behalen is mogelijk, maar gebeurt niet vanzelf. Zoiets vereist
hard werk, adequate beleidsmaatregelen en de ontwikkeling van vaardigheden,
levenslang leren en inclusieve, weloverwogen veranderingsprocessen. In het
multisectoraal uitrollen van beleid en regelgeving is coherentie essentieel,
evenals een actief engagement van de particuliere sector en de burgers.
We moeten de perspectieven van besluitvormers op alle niveaus verbreden en
hen helpen beseffen dat alternatieve manieren om het economische en sociale
weefsel van het leven te construeren hoognodig, technologisch mogelijk en
economisch haalbaar zijn. Er is geen tijd te verliezen. De wig van kansen wordt
snel kleiner. We kunnen echter nog steeds het tij keren en de trein in gang zetten richting een duurzamere wereld waar het goed is voor iedereen. We hebben
de vindingrijkheid, we hebben het probleemoplossend vermogen, we hebben
de kennis, we hebben de technologieën, we hebben de financiering – we hoeven
het alleen nog maar te doen! ▪

¶ Dit essay is gebaseerd op de decennialange ervaringen van de auteur bij de Verenigde
Naties in verschillende beleidsfuncties en haar ervaringen daarbuiten, zoals
bijvoorbeeld het oprichten en dirigeren van de inhoudelijke verwezenlijking van
de Global Sustainable Technology and Innovation Conference Series, financieel
ondersteund door VITO en de Vlaamse Gemeenschap. De auteur was de
beleidsdirecteur van G-STIC van 2017 tot 2019. De auteur is momenteel een van de
directeuren van het Platform for Transformative Technologies, opgericht in 2020.

U -T U R N 2 0 2 0 ∙ Naar een nieuw sociaal contract

227

SECKOU
(c) stadsgedicht Antwerpen 2020

www.iedereenstadsdichter.be
VORMGEVING : Van de Laar TImothy

S E C K O U · © stadsgedicht Antwerpen 2020 · vorm: Timothy Van de Laar

□ S EC KO U O U O LO G U EM

Vlaanderen, Amberes [1], tussen Veurne en Venlo
አጃ [2] Moeder aarde, tranen en geluk schepper
Insha’allah[3]
ik vertrouw dat ik je aanraak in Walhalla met deze nederigheidsverklaring
Deze pantoffels dragende dichter/stadsmagiër
prevelt geheimenissen voor jedna - ludzka rasa[4]
baant een lijn waar lucht en water
om ons te bewaren als duizend armen om ons heen.
Schild van verbonden gedachten
Van stadstenen tot de hemel
verbrand bad beni, bad khai[5], takoorida[6]
niemand verstopt, verzonken of bang
Van maart 2020 tot oneindig ver voorbij het quaranteinde
aan de oever-kant van moeilijke getijden
laat woorden van იყვარული[7] binnenstromen
door onze poreuze gordijnen van zweet en lijven
De toekomst schijnt achter dit scherm van onheil
zie me, hoor me, hou me vast.[يروعش8]
elke dag enkelkracht waar verandering begint
Dan de krachten bundelen in kardeşçe[9] / vriendschap
Dat hoop en kracht eeuwig flakkeren in deze Immuniteitsamulet
stuurman en anker in deze k-a-k, s-t-i-n-k-y, verwoestende zee
die als torenhoge baren me hullen in wat veilig voelen heet
observeer de hele wereld vervellen
/rə’zilyəns/[10] - noli me tangere! [11]
woorden vol klank, woorden die kleven
united[12] Kamu Kamu[13] schouder aan schouder
walk through walls[14] om huidhonger te verlichten
Reanimatie van waardevolle herinneringen
Zo zit jij stralend! Voor altijd in het zonlicht
Positief, creatief, een empathiecirkel, evenwicht vind je
in
een heerlijke schotel met bonen, van onze Iraanse buurvrouw

[1] Amberes : Antwerpen / [2] አጃ/ geta : de heer / [3] Insha’allah : als God het wil / [4]Jedna ludzka rasa : één mensenras / [5] bad beni, bad kai : slechte zeggen, slechte willen / [6] takoorida : discriminatie / [7] იყვარული : liefde / [8]
 يروعش: mijn gevoelens / [9] Kardeşçe : vriendschap / [10] /rəˈzilyəns/ : veerkracht / [11] Noli me Tangere : raak me niet
aan / [12] United : verenigd / [13] Kamu Kamu : één en één / [14] Walk through walls : wandel door muren
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Ngukunde Nte[15] ,virtuele- en elleboog- coronaknuffels niets mooier dan malkander [16]
Ons thuis dit mooi lichaam van picknickpleinen en kindergeschater
Van de volks- langs de verzoening tot de eendrachtstraat
Burgerlijk gehoorzaam aan onze सपना [17]/ dromen
Maak het hoofd leeg, een ander droike[18]
Speciale schaamte, ik maak mijn kast schoon van het verleden
het spook van twijfels. Dit tussentijds stilstaan, geen stilstand,
zacht ontwaken
niemand wordt moe als we samen de [ةيناسنإلا19] dragen
6 x 6 letters:
C R I S I S - C O R O N A - C A C H O T [20] - S E C O N D - C H A N C E [21] - A S A N T E [22]
C’est clair comme une source [23] met nieuwe ogen groeit de zorg
ik raamsprak, (k)raambezoek vanop afstand
8u klokslag
een straatapplaus, galmend door straten
een balkonnade, een coronaserenade,
Witte lakens, zwart en witte weldoeners, beschermengelen met grote scharen
Dank en duim! Ongeziene Superhelden!
Kotkolderende zoektocht vitamine D
Binnenlander, groet ‘s morgens de dingen zoekt zen en verbinding
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[15] Ngukunde Nte : Hoe van je te houden / [16] Malkander : elkaar / [17] सपना : de droom / [18] Droike : draadje / [19]
 ةيناسنإلا: menselijkheid / [20] Cachot : strafcel / [21] Second chance : tweede kans / [22] Asante : dank je / [23] Claire
comme une source : zo helder als een bron
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in de kozijnen van dit raam, nu afgeplakt
le vent nous portera [24]
op
het ritme van de natuur,
de pure rust tegenover De dagelijkse flow, een breathtaker [25]van het fast forward [26]
Luister, heradem, ik jou in, jij mij uit. Bandan Banbancin [27]
Doorstoofd zullen wij van ZONLICHT de tijd onthaasten
zalig vertragen de overgang omarmen van het fragiele en kwetsbare in
De bewondering voor verwondering
van Alles dat is, magnifique, huismest dit ogenblik
het spelen met je kinderen
het groenere gras in eigen tuin, het gejoel van de krekel en de mier
De bloemen mooier de eerste keer dat ik ‘s avonds vogels hoor
Gewas groeit, wolken smelten
verrassend licht, breekbaar in weinig meer dan de geur van wind
ik zie in jou de kleur van water
Shalom aleichem [28]
ik wens je Liefde in tijden van corona
Één duidelijke boodschap
Dag per dag strijd per strijd Mijn mantra
van sap tot bot een enorme dankbaarheid
Val ik u lastig vroeg de mens aan de spiegel ,Jipenda
eenzaamheid is de illusie van alleen zijn, [29]
Vlees en bloed lijken weggegomd thuisgebod
Zuiden, noorden, niemand ontkomt,
ieder M, V, X, en oud, of kind zeep je ziel in
never give up

[30]

, n’ayons pas peur [31]

desalwelteplus lentejeuk op midzomernacht
Mukupa Kautu Umana Mbua [32]
Laat los wat geweest is homo consumandis
Let it go, nothing belonged to you anyway
wees domweg gelukkig

[24] Le vent nous portera : de wind zal ons dragen / [25] Breathtaker : ademhaler / [26] Fast forward : snel vooruit /
[27] Banda Banbancin : geen uitzondering / [28] Shalom aleichem : Vrede zij met u / [29] Jipenda : hou van jezelf / [30]
Never give up : geef nooit op / [31] N’ayons pas peur : wees niet bang / [32] Mukupa Kautu Umana Mbua : Woede lost
geen problemen op, wees positief
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DA N K W O O R D

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. We hebben het in
2020 vaak moeten horen. Heel wat UCSIA-activiteiten konden niet doorgaan in
de vorm waarin we ze gepland hadden. Maar we hebben van de nood een deugd
gemaakt. En aan het einde van de rit, van een bewogen en bochtig 2020, doet
het deugd om te kunnen terugblikken op het gereden parcours. En te kunnen
vaststellen hoeveel mensen bij het U-turn-programma van UCSIA en dit boek
betrokken zijn. Ik wens iedereen oprecht te bedanken.
Vooreerst u, beste lezer, voor het ter hand nemen van dit boek. Het besef is
er nu misschien nog niet, maar mogelijks hebt u een historisch tijdsdocument
in de hand, een van de vele getuigen van het bijzondere jaar 2020.
Vanzelfsprekend bedank ik alle sprekers van de U-turn-webinars, alle auteurs
van dit boek, en de auteurs van de vele opinieartikelen over de U-turn-thema’s.
Hun inzichten, inspiratie, aanzetten tot actie zijn onze bouwstenen voor de samenleving na de coronapandemie. Hun bijdragen zijn bakens voor de toekomst.
Naast het werk van de vele auteurs vraagt een dergelijk boek de inzet van vele
andere helpende handen en ogen. Annemarie Estor zette stilistisch en taalkundig de puntjes op de i. Het U-turn-boek is ook visueel een bijzonder mooi
boek geworden. Daarvoor danken we onze vormgever van het huis, Frederik
Hulstaert. De erg fraaie en subtiele tekeningen zijn van Geert Hellings.
Ten slotte gaat mijn grote dank uit naar de hele UCSIA-staf, voor het realiseren van de U-turn-reeks. In het bijzonder dank ik UCSIA-voorzitter Bea
Cantillon. Zij bracht heel frisse ideeën aan, speelde een actieve rol in menig webinar en leverde als klap op de vuurpijl een visionaire tekst aan. Ellen Decraene
en Nynke van Uffelen namen de algemene coördinatie van dit boek voor hun
rekening. Zonder hun niet-aflatende inzet en hun bewaking van een strakke
redactionele planning, zaten we nu nog ergens midden in de bocht, vechtend
tegen centrifugale krachten om er niet uit te vliegen.
Een eerste bocht is genomen, een eerste aanzet is gegeven. Maar UCSIA laat
het hier niet bij. Ook in 2021 gaan we verder op het ingeslagen pad: op zoek
naar een nieuw sociaal contract, naar een rechtvaardige klimaattransitie, naar
‘de zin van alles’. We hopen dat u tochtgenoot wilt zijn, en zien u graag terug bij
een volgende editie, begin 2022.
Stijn Latré, directeur UCSIA vzw
Januari 2021
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Luk Bouckaert is sinds 2002 emeritus hoogleraar ethiek aan de Katholieke
Universiteit Leuven. Hij is filosoof en econoom van vorming. Zijn onderzoek
en publicaties situeren zich op het terrein van ethiek, bedrijfsfilosofie,
personalisme en spiritualiteit. Recente publicaties zijn:
Kies voor Hoop. Hoe spiritualiteit de economie verandert (Garant, 2017) en
Regenboog na diep verdriet. Rouwen om een geliefde (Halewijn, 2020).
Geert Buelens is dichter, cultuurhistoricus en hoogleraar moderne Nederlandse
letterkunde aan de Universiteit Utrecht en gasthoogleraar in Stellenbosch.
Zijn onderzoek richt zich vooral op literaire en culturele ontwikkelingen tijdens
crisismomenten als de Eerste Wereldoorlog, de Grote Depressie, de dekolonisatie,
de jaren zestig en de klimaatcrisis.
Bea Cantillon is gewoon hoogleraar, lid van het Herman Deleeck Centrum
voor Sociaal Beleid aan de Universiteit Antwerpen en Doctor Honoris Causa
van UCLouvain Sint-Louis te Brussel. Ze is voorzitter van UCSIA en van
11.11.11, lid van de Koninklijke Belgische Academie van Wetenschappen
en corresponderend lid van de Britse Academie.
Arnoud De Meyer is University Professor aan Singapore Management University
(SMU). Daarvoor was hij rector van SMU, decaan van de Judge Business School
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op de educatiedienst van Broederlijk Delen-Welzijnszorg in Antwerpen.
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op Azië, en op thema’s als mondialisering, cultuur en conflict,
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als freelancer.
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