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Ecologische crisis
overstijgt alles

OPINIE

We moeten van een groei-economie naar ecologische
groei. Op basis van werkelijke participatie van onderaf.

A
SJOERD BONNEMA

Angst en haat lijken ook in
Nederland een steeds gro-
tere stem te krijgen. De
sfeer van rancune, onver-

draagzaamheid en uitsluiting klinkt
niet alleen meer door in de PVV van
Geert Wilders maar ook in de menta-
liteit en het politieke klimaat binnen
andere politieke partijen. De selec-
tieve ‘normen-en-waardentabel’
van de VVD die eigenlijk netjes zegt
wat de PVV wil, is mede een opmaat
voor collectieve karakterzwakte. En
terwijl er al weer lange tijd sprake is
van een ecologische crisis met enor-
me sociale gevolgen, blijven politici
strooien met kortetermijnverkie-
zingspepernoten.

Onder andere uit het door diverse
kabinetten gecreëerde belastingpa-
radijs Nederland blijkt hoezeer de
meeste politieke partijen zich heb-
ben verbonden met het grote geld,
met multinationals en met het wei-
nig innoverende concept van econo-
mische groei en de vervolmaking
van de technocratie die hier en daar
steeds meer trekken krijgt van een
politiestaat.

Zie bijvoorbeeld het preventief
oppakken van demonstranten in
Den Haag onder leiding van burge-
meester Jozias van Aartsen (VVD) of
het buitensporig politiegeweld te-
gen anti-zwartepietdemonstranten
(vuistslagen in het gezicht) in Rot-
terdam.

Tel daarbij op het hoge percentage
dubbele petten, frauderende, knoei-
ende en falende politici en een weg-
lachende minister-president, dan is
wel duidelijk waar de belangen lig-

gen en in welke staat de democratie
zich bevindt. Ook de doorberekende
CPB- en CBS-verkiezingscadeautjes
van bijna alle politieke partijen dra-
gen niet bij aan een duurzame sa-
menleving die gebaseerd is op wer-
kelijke gelijkheid.

Eerder aan een kunstmatige, al-
leen nog op geld en op economische
groei gebaseerde leefomgeving. In
wezen is er sprake van het structu-
reel wegkijken van een alles overstij-
gend probleem: de ecologische crisis
van grondstoffen- en energietekor-
ten en de daarbij horende geweldda-
dige strijd.

Ook bij deze verkiezingen zie ik,
behalve bij actievoerders in het so-
ciale en ecologische domein en bij
een enkele bestuurder op gemeente-
niveau, nog weinig tekenen van
mentaliteitsverandering of pionie-
rende vernieuwing. Zie bijvoorbeeld
het technocratisch gestuntel met
het basisinkomen.

Een transitie van groei-economie
naar ecologische groei is meer dan
urgent. Ook een fundamentele ver-
andering van het sociale stelsel dat
in Nederland nog steeds in hoofd-
zaak gebouwd is op de aardgasvoor-
raden in Groningen, hoort daarbij.
Dat doe je niet, zoals Wilders en zijn
PVV, door andersdenkenden, mede-
landers en vluchtelingen een nega-

De vervreemding
mag nooit de
overstijgende
norm worden

tieve uitzonderingspositie te geven.
Of erger nog door - hoe laf en bene-
den de maat kan iets zijn - mensen in
kwetsbare posities tegen elkaar uit
te spelen.

Ook niet door in verkiezingstijd
Sinterklaas te spelen waarmee je ei-
genlijk zegt: kiezer, je bent achterlijk
en dat willen we graag zo houden.
Maar dat doe je door een brede sa-
menhangende toekomstbestendige
en vooral geheel andere visie op on-
derwijs, arbeid, milieu en vooral
welzijn en welvaart te ontwikkelen
en uit te voeren. Niet op basis van
angst, uitsluiting en het van bovenaf
opleggen van technocratische ka-
ders en wetten (schijnparticipatie)
maar op basis van werkelijke partici-
patie van onderaf.

Met een in statistieken, getallen
en geld ingevroren land is iets mis.
Met een land met Groningse aardbe-
vingen, selectieve normen en waar-
den, onverdraagzaamheid en angst
en haat is iets fundamenteel mis.
Het is een bron voor collectieve ka-
rakterzwakte zoals we die in de jaren
dertig van de vorige eeuw hebben
gezien. Met alle gevolgen van dien.

De ontkenning van al het leven in
al zijn bewuste en onbewuste vor-
men en facetten, de vervreemding,
kan en mag nooit de overstijgende
norm worden. Als je het ziet, als je
het wilt zien, kun je het veranderen.
Zelfverzekerd, zonder angst op ei-
gen innerlijke kracht. Pionier, voer
actie. Laten we straks achteraf niet
nog een keer zeggen dat we het niet
wisten. Zonder te beven….Leef!

Sjoerd Bonnema is kleinschalig
ecologisch ondernemer in Fochteloo.

‘Het sociale stelsel is in Nederland nog steeds in hoofdzaak gebouwd op de aardgasvoorraden in Groningen.’ FOTO NAM


