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Presentator
Presentatienotities
Dank voor deze introductie, Luc Ik stel kort het waarom en het kader van de Donut-economie voor. En we hebben het over de 25% revolutie. Science stelde dat, wanneer een kwart van de bevolking een nieuwe trend volgt, deze trend kan doorstoten en het nieuwe normaal worden.Is een economie die niet gebaseerd is op eeuwige groei en winstmaximalisatie realistisch? Zijn er tekenen dat er iets fundamenteels gaat veranderen?



Waarom?

Presentator
Presentatienotities
Er is dringendheid: het klimaat en het verlies aan biodiversiteit ontsporen nu al. (Na een kort corona-dipje stijgt wereldwijd de CO2-uitstoot opnieuw, terwijl die jaarlijks met 6% moet dalen om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5°)Niets wijst op een fundamentele ommekeer…



Waarom?

Presentator
Presentatienotities
Tegelijkertijd neemt in de laatste decennia de ongelijkheid tussen en binnen landen toe. Extreme armoede is een realiteit, dat zeggen ook deze beelden uit 4 continenten. De rijkdom concentreert zich bij de rijkste 1% en de superrijken, terwijl de helft van de wereldbevolking moet rond komen met minder dan 5 euro per dag! Niets wijst er op dat we structureel werken aan een wereld waarin het goed leven is voor iedereen…



‘Less is more’, Jason Hickel, 2020

Het kapitalistisch systeem zoekt al eeuwen naar manieren om 
maximaal winst te maken en kapitaal te concentreren, ten 
koste van wat waardevol is: mensen, grondstoffen, land, de 
natuur, het milieu, gemeenschapsgoederen, de staat, …

- Op een sociaal en ecologische gecorrigeerde manier, als het 
moet (na strijd)

- Op een brutale wijze, waar het kan, in vrijhandelszones, 
plantages, mijnbouw in het Zuiden, (geheime) 
handelsakkoorden, in de geopolitiek, door corruptie en fraude …

Dit is onverenigbaar met een rechtvaardige en duurzame
wereld, de toestand is inmiddels onhoudbaar geworden en 
systeemverandering is nu een noodzaak.

Presentator
Presentatienotities
Jason Hickel, één van de grote denkers van deze tijd, stelt dat we aan de grenzen komen van het dominante politieke en economische systeem, het kapitalisme. Zijn boodschap is dat het kapitalisme voortdurend zoekt naar ‘méér’, ten koste van wat waardevol is. En dit op een sociaal en ecologisch gecorrigeerde manier, na strijd, of op een brutale manier, waar dat kán. Het systeem is onhoudbaar geworden en verandering een noodzaak,Zijn boek wordt vertaald door Oikos en verschijnt eind deze maand.Ter info, 11,11,11 lanceert op 20 mei het boek ‘Van liefdadig naar rechtvaardig’, eveneens een pleidooi voor systeemverandering.



‘ontwikkeld’ = ‘grote voet’?!

Presentator
Presentatienotities
Op een grafiek ziet dat er zo uit: op de horizontale as staat de index voor menselijke ontwikkeling, een combinatie van Bruto Binnenlands Product, levensverwachting en scholingsgraad in een land.     Links bevinden zich de armste landen, aan de rechter zijde de landen met een zogenaamd hoge graad van menselijke ontwikkeling. De EU landen herken je aan de rode bolletjes.Op de verticale as staat de ecologische voetafdruk, de milieuruimte die de inwoners van een land innemen, uitgedrukt in hectare. De horizontale stippellijn geeft de ecologische draagkracht weer van de aarde.      België staat hoog: we nemen ruim 3/x meer energie, grondstoffen, milieuruimte in dan ons eerlijk aarde-aandeel.     En globaal gesproken ‘verbruikt’ de wereld momenteel ongeveer 1,6 aardes en de trend is stijgend.Wat valt er op? Het vak in de rechter onderhoek, een hoge ontwikkelingsgraad binnen de capaciteit van de aarde, is LEEG,



De weg vooruit?

Het dominante denken:
‘Eens we rijk zijn, hebben we de middelen 
om duurzaam te worden’

Presentator
Presentatienotities
Hoe moet het verder? De landen aan de linker zijde streven ernaar om bij de happy few terecht te komen.  Echter, de pijl terug naar onder, het verkleinen van de ecologische voetafdruk door de landen die beschikken over de meeste mogelijkheden, die zit niet op schema.



De weg vooruit!

Een echte duurzame toekomst:
we delen de planeet eerlijk met allen

Presentator
Presentatienotities
Een echte duurzame toekomst houdt een menswaardig leven in voor iedereen, met respect voor onze natuurlijke omgeving, Wat betekent dit voor ons?Wat betekent dit voor het Zuiden? 



Geef een zinvol doel aan de 
economie

Presentator
Presentatienotities
We kunnen de vorige grafiek gieten in het Donut-model, dat jullie zagen in de documentaire, met zijn ecologisch plafond, dat al ernstig overschreden is, en zijn sociale fundering, waar nog schrijnende tekorten bestaan. De groene zone van de donut is de veilige en rechtvaardige ruimte, waar het goed is om leven. Ze komt min of meer overeen met de rechter benedenhoek van de vorige grafiek,De economie is de organisatie van het huishouden, dus ook van het ‘wereldhuishouden’, De wereld hééft een plan: de duurzame ontwikkelingsdoelen. Alle landen hebben zich erachter geschaard, maar het realiseren ervan botst op het economisch systeem en bijhorende belangen. De fundamentele boodschap is: we moeten een doel geven aan de economie, namelijk met zijn allen een duurzame en rechtvaardige wereld realiseren.



Presentator
Presentatienotities
Kate Raworth ontwikkelde hiertoe een conceptueel kader met 7 stappen, die grondig verschillen van de klassieke economie. Ze is één van de denkers van de ecologische  en van de post-groei economie. Zo bestaat er een academische alliantie rond ‘Degrowth/Ontgroei’, waarvan Brent Bleys een eminent lid is.De eerste stap gaat over de doelstelling, we overlopen de 6 volgende stappen: …



Twee: kijk naar het grote plaatje

Presentator
Presentatienotities
Stap 2: het klassieke schema van de economie gaat over stromen van geld, arbeid en goederen, los van de rest van de samenleving, en daar tegenover stelt Kate Raworth…



Twee: de ingebedde economie

Presentator
Presentatienotities
…de ingebedde economie: het economisch gebeuren situeert zich binnen de samenleving en binnen de grenzen van onze planeet. Naast de markt en de staat, zijn de huishoudens en de commons belangrijke economische componenten. Huishoudens, zorgeconomie gaat over de vele praktische en educatieve taken die huishoudens wereldwijd opnemen, vaak onbetaald ondanks dat dit een hoeksteen vormt van elke samenleving.Commons slaan op gemeenschappelijk beheer. Dat kan globaal zijn, zoals Wikipedia, of vrije software,…



Gemeenschappelijk beheer

Presentator
Presentatienotities
… of ook lokaal, denk aan de talloze deelinitiatieven, en gezamenlijk beheer van water, van grond, van boerderijen, van tuinbouwvelden, van bos en van natuur,



Drie: stimuleer de menselijke natuur

Presentator
Presentatienotities
Stap 3: de mens en zijn sociale weefsels betekenen zoveel meer dan een individu dat materiële welvaart nastreeft, de homo economicus. We willen een zinvol en aangenaam bestaan, waarin we een aantal aspiraties hebben,  samen met de mensen en gemeenschappen rondom ons, De economie helpt ons om onze levenskwaliteit te verbeteren.



Samen aanpakken van 
problemen

Palestina

Presentator
Presentatienotities
… We kunnen meer als we samen problemen aanpakken, als we zorg en verdriet kunnen delen,



Vier: snap de systemen

Presentator
Presentatienotities
Vier. De economie is meer dan een marktevenwicht tussen vraag en aanbod. We benaderen ze best vanuit het systeemdenken, hier voorgesteld door dynamieken en feedback cirkels, fenomenen die kunnen versterken of afzwakken. Wie rijk is, bijvoorbeeld, heeft alle troeven in handen om nog rijker te worden. Een minder fraai voorbeeld, de corona-epidemie  heeft wereldwijd een paar honderd miljoen mensen in een vicieuze armoedespiraal gebracht.  



Vijf: ontworpen om te herverdelen 

Presentator
Presentatienotities
Stap 5: ontworpen om te herverdelen. Herverdeling komt niet automatisch tot stand wanneer welvaart toeneemt: daar ging en gaat een hele sociale strijd aan vooraf (een strijd die ook onderdrukt kan worden). De economie wordt best zó ontworpen dat ze leidt tot een redelijke verdeling van de middelen. Daar is beleid voor nodig, zoals rechtvaardige handel en belastingen, sociale bescherming en fraudebestrijding,Maar ook systemen en structuren die eerlijk verdelen of herverdelend werken, zoals de commons, de deeleconomie, sociale economie, …



Coöperaties

Presentator
Presentatienotities
Coöperaties zijn een voorbeeld van hoe de economie kan georganiseerd worden om het algemeen belang te versterken. Men deelt risico’s en werk en men deelt vervolgens de winst eerlijk onder de leden. In België zie je dat bv opkomen in CSA boerderijen en energiecoöperaties.



Zes: creëer om te regenereren

Presentator
Presentatienotities
6. Vervuiling neemt niet automatisch af wanneer een samenleving rijker wordt, dit komt slechts tot stand wanneer daar hard voor wordt gestreden, en er een adequaat beleid tot stand komt.



Zes: creëer om te regenereren 

Presentator
Presentatienotities
Als alternatief voor de lineaire stromen van goederen, leerden we uit de voorbije webinars de grote waarde kennen van de kringloop. Biologisch materiaal kan regeneren, als het niet overgeëxploiteerd wordt.  Andere hulpbronnen zoals ersten en bouwmaterialen, dienen maximaal terecht te komen in een circulaire en deeleconomie.



Agro-ecologie

Presentator
Presentatienotities
Vorig webinar ging over agro-ecologie, een regeneratief en holistisch voedselsysteem, dat een geweldige opmars kent. Denken we bij ons maar aan de CSA boerderijen, lokale bio-boeren, de korte keten, enz, Het heeft het potentieel om de hele wereld te voorzien van gezond voedsel,



Explosie grondstoffenverbruik óf
circulariteit en sufficiëntie?

Presentator
Presentatienotities
Ook een circulair grondstoffenverbruik kent enorme mogelijkheden, leerden we in de eerste webinar, Maar daar is er nog een lange weg te gaan. Het grondstoffenverbruik zit al een tijdje boven de duurzame capaciteit van de aarde, en groeit zelfs sneller dan de wereldeconomie. En dit ondanks (of deels ook dankzij) de modern technologie. Hoe sneller de turn over van producten, hoe hoger de korte termijn winst.Slechts 8,5% van de grondstoffen wordt op één of andere manier circulair gebruikt, Dat brengt ons bij de 7de stap:



7. Wees ‘agnost’, als het op groei
aankomt

Presentator
Presentatienotities
We moeten afstappen van de obsessie voor economische groei. Als we kunnen afkicken van de mechanismen die ons in die groeiverslaving gevangen houden, kunnen overheden en andere actoren beslissingen nemen op basis van wat goed is voor de samenleving en voor de wereld, los van het feit of dit groei oplevert of niet. Dat verandert heel veel!Het is een wijdverspreid idee dat innovatie en technologie alles zullen oplossen, Technologie is zeer belangrijk, maar als efficiëntiewinsten ruimte vrijmaken voor meer en nieuwe consumptie, gaat het effect verloren. Zo worden de efficiëntiewinsten van zuiniger auto’s volledig teniet gedaan door de wereldwijde boom aan SUV’s. En, efficiëntere bulldozers kunnen ook meer natuur vernielen …Het is uiteindelijk de winsthonger, productie en consumptie die eindeloos omhoog kunnen. Sufficiëntie, het ‘genoeg’ is een noodzaak!



‘De aarde kan in ieders
behoeften voorzien, 

maar niet in ieders hebzucht’
Mahatma Gandhi, 1947

Presentator
Presentatienotities
Over dat ‘genoeg’ hebben we met Broederlijk Delen een dossier opgemaakt: Delen en herverdelen als symbool voor de verbinding tussen mensen, een hefboom voor de wereld zoals we die wél willen.  Je kan het downloaden van de website,



‘De 25% - revolutie’, realistisch?

Mensen, hun gemeenschappen, verenigingen en 
netwerken: 
een groeiend bewustzijn, een explosie aan
vernieuwende initiatieven, een waaier aan
vernieuwende sociale bewegingen,  bundeling van 
krachten,… 

Aandacht in de sociale, alternatieve en 
kwaliteitsmedia, 

Presentator
Presentatienotities
We gaan voor de 25% revolutie :-  Er beweegt ontzettend veel, Mensen en groepen nemen talrijke boeiende initiatieven op vele terreinen van ons samenleven. Neem maar eens een kijkje op de site van ‘de Transformisten’, voorheen het Netwerk Bewust Verbruiken,Uit de weelde aan vernieuwende sociale bewegingen pik ik het buen vivir in Latijns-Amerika, dat inheemse gemeenschappen en progressieve bewegingen verbindt. Er staan enkele mooie video’s over op het You Tube kanaal van Broederlijk Delen,  En je hebt natuurlijk ook de mega-bewegingen zoals #MeToo en Black Lifes Matter(Bij de bundeling van krachten, vermeld ik ook Hart Boven Hard en Reset,Vlaanderen)En de talloze Bezorgde burgers, influencers, change makers en activisten, zoals onze rethinker student die we straks horen



‘systeemverandering’ in het 
beleid?

• Lokale besturen zetten de toon
Gent, Leuven, Kopenhagen, Grenoble, Bogota, …

• Wellbeing Economy governments,  
https://wellbeingeconomy.org/wego, 

• Nieuw-Zeeland, Ijsland, Schotland, Wales, Amsterdam, Brusselse regio

• Europese Green deal

• VS? China? OESO? VN? WB en IMF? WHO?

Presentator
Presentatienotities
(Lokale besturen staan dichter bij de mensen, en heel wat steden en gemeenten nemen het voortouw, denk bij ons maar aan Gent en Leuven, of Grenoble, Kopenhagen of Bogota. En de goede voorbeelden strekken ,,,)Naast landen die al langer een duurzame reputatie hebben, zoals Costa Rica en Bhutan, vermelden we:De Wellbeing Economies, welzijnseconomieën hebben zich verenigd in een alliantie. In hun regeerverklaring staan een 20-tal sociale en ecologische doelen. Als ze die halen, laten ze de samenleving beter achter. Ze hebben de steun voor de relance na corona verbonden aan duurzame voorwaarden, Opvallend: bijna alle onder impuls van vrouwelijk leiderschap! En de charismatische Jacinda Ardern, premier van Nieuw-Zeeland werd in recente verkiezingen beloond met een absolute meerderheid,De Brusselse regio vervoegde recent de club.In de vorige webinars kwam de veelbelovende Europese Green Deal al aan bod, die de EU klimaatneutraal wil maken tegen 2050, Wel nog steeds uitgaande van een groeiscenario. De vraag is of dit dan wel kan lukken.

https://wellbeingeconomy.org/wego


De 25% revolutie

‘Maak een verschil op elke plaats
waar je bent, 

thuis, aan de schoolpoort, in de winkel, 
in het stemlokaal, op het werk, op manifestaties, …’

Naar Kate Raworth

Presentator
Presentatienotities
Nu er volop gedroomd wordt over de relance post-corona, is het tijd voor een maatschappelijk debat over de economie die we wensen: business as usual óf de Economie van de Hoop!En zo besluiten we met de oproep tot actie van Kate Raworth: maak een verschil op elke plaats waar je komt!!Spread the word!
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