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Abstract

In deze paper wordt aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie een verkennend onderzoek verricht naar 

het tegenhegemonisch potentieel van de climate justice beweging. De paper begint met een analyse van de 

context waarbinnen de strijd tussen hegemonie en tegenhegemonie plaats vindt. Die context is een wereld 

waarin meerdere crisissen (financieel-economisch, ecologisch, politiek, etc.) elkaar beïnvloeden en 

versterken. Deze crisissen tasten de hegemonische positie van het liberaal-kapitalisme aan, maar zijn op zich 

niet voldoende om een tegenhegemonische beweging succes te bezorgen. In de paper wordt de balans op 

gemaakt van het kapitalistische systeem ten aanzien van maatschappij en milieu. Er wordt een fundamentele 

kritiek geformuleerd op de claims gemaakt vanuit het hegemonische systeem al zou het zichzelf in een 

nieuwe “groene variant” hebben heruitgevonden. Het concept van “groen kapitalisme” botst zo op een 

nieuwe uitdager, “climate justice” waarrond een nieuwe tegenhegemonische beweging vorm krijgt. Hoewel 

de climate justice beweging nog jong is en zich in de komende jaren zal moeten bewijzen, lijkt ze wel over 

enkele troeven te beschikken die kunnen leiden tot een geloofwaardig tegenhegemonisch alternatief.
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Aan hen voor wie rechtvaardigheid geen ideaal maar een zaak van overleven is.

“Attempts to 'green' capitalism, to make it 'ecological', are doomed by the very nature of the system 

as a system of endless growth.”

-- Murray Bookchin, Remaking Society

“Farming communities are more threatened now by the so-called solutions to climate change 

promoted by corporate interests, G8 countries, the World Trade Organization and the World Bank, 

than by climate change in itself. Industrial agrofuels, climate-ready seeds, fertilization of oceans 

and carbon-trading schemes, both deepen and widen the privatization of all natural resources on 

Earth and thus exclude local communities from access to those resources which where once called 

the Commons: land, water, seeds and now, perhaps, even the air we breathe.”

– La Via Campesina
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Inleiding

De keuze voor mijn scriptieonderwerp is mee ingegeven door het traject dat ik heb afgelegd bij mijn thesis

van vorig jaar. Gedurende het proces dat vooraf ging aan het schrijven van die thesis, “De andersglobalisten, 

10 jaar na Seattle”, stootte ik meer en meer op een “nieuwe” beweging die sterk opgang leek te maken, de 

“climate justice beweging”. Waar de andersglobalisten naar de achtergrond verdwenen leken, bleek deze 

nieuwe beweging van een waar momentum te kunnen genieten in de aanloop naar de historische top (of zeg 

ik beter flop?) van Kopenhagen.

Ik was – als jarenlang activist en andersglobalist – niet de enige die initieel afkeurig stond ten opzichte van 

deze evolutie. Want had de andersglobaliseringsbeweging zelf niet ook reeds de ecologische agenda in een 

soort rood-groene as ter harte genomen? En betekende een nadruk op het klimaatverhaal niet vooral een 

verenging van de agenda? Toch moest ook ik de kracht van het climate justice verhaal na verloop van tijd 

gaan erkennen en bovendien stelde ik vast dat het niet zozeer om een nieuwe beweging in concurrentie met 

een oudere ging, maar om dezelfde beweging met een nieuw verhaal (Mueller, 2008, 49), een verhaal dat het 

zo niet gezocht, dan toch misschien net op tijd gevonden had.

Eén van de auteurs die bepalend is geweest bij de keuze van mijn scriptieonderwerp is Tadzio Mueller. 

Mueller schreef in de zomer van 2008 (49) in een artikel met de veelzeggende titel “The movement is dead, 

long live the movement!” reeds het volgende: “as much as there’s a movement without a story, there’s also a 

story without a movement: climate change.” De beweging zonder verhaal is de andersglobaliserings-

beweging die door haar strijd te focussen op de uitwassen van het neoliberalisme ineens in een 

identiteitscrisis kwam toen het neoliberale discours zelf op de terugweg bleek. Maar meteen dook er een 

nieuwe opportuniteit op voor een radicale tegenbeweging. Dat nieuwe verhaal gaat als volgt: meer en meer 

beleidsmaatregelen worden gerechtvaardigd op basis van hun relatie tot het klimaat, waardoor er een soort 

“brave new world of green issues” ontstaat. Wil de beweging die dit beleid bekritiseert, zelf niet irrelevant 

worden, dan zal ze mee moeten stappen in dit verhaal en dus ook haar discours aanpassen.

Bij gebrek aan een vlotte vertaling die ook de juiste nuance weergeeft, zal ik verder meestal de term “climate 

justice beweging” hanteren, eerder dan “klimaatbeweging”. De beweging die rond het concept “climate 

justice” aan het groeien is, onderscheidt zich immers in zowel haar analyse van het probleem als in de 

voorgestelde oplossingen van een aantal andere actoren binnen een bredere beweging die mobiliseert rond de 

klimaatproblematiek.

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: welk potentieel biedt het klimaatverhaal aan een 

tegenhegemonische beweging? Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk dieper in te gaan op het 
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begrip tegenhegemonie, alsook op de notie hegemonie die daar tegenover staat. Voor Gramsci verwijst de 

notie ideologische hegemonie naar de capaciteit van een dominante klasse of elite om haar ideeën en 

waarden door brede lagen van de bevolking (a) te laten aanvaarden en (b) zelfs te internaliseren (Boggs, 

1993, 7). Op die manier helpt die bevolking deze hegemonie zich verder te reproduceren en staat ze, ook als 

ze zelf benadeeld wordt door het systeem, afkerig tegen het idee dat alternatieven mogelijk zouden zijn. Een

hegemonisch systeem is een systeem dat diep verankerd is in de civiele samenleving (Sekler, 2009, 60-61). 

Belangrijk is te benadrukken dat hegemonische denkbeelden zich van andere onderscheiden door de brede 

mate van consensus die ze in deze civiele samenleving genieten. De elite verleent aan haar particuliere 

belangen een schijn van “universaliteit”en doet ook toegevingen aan onderworpen klassen, teneinde haar 

hegemonie te verstevigen (Mueller, 2002, 3). Macht berust in een dergelijk hegemonisch systeem in de eerste 

plaats op consensus, waarbij dwangmiddelen echter steeds ter beschikking van de elite blijven. Gramsci 

kende aan de civiele samenleving een sterke machtsdimensie toe. Die civiele samenleving had bij Gramsci 

niet het “progressieve” imago dat het vandaag vaak geniet, maar is sociaal bepaald en ingebed, waarbij 

actoren het hegemonische systeem kunnen stabiliseren of net destabiliseren (Sekler, 2009).

Dat een hegemonisch systeem gebaseerd is op een grote mate van consensus, sluit uiteraard geen afwijkende 

meningen uit en de aanvaarding of erkenning van de legitimiteit van een systeem kan actief dan wel passief 

zijn. Bovendien is zelfs een zekere vorm van dwang, die sociaal aanvaard is, niet uitgesloten. Belangrijk is 

ook dat een hegemonisch systeem zichzelf dagdagelijks reproduceert.

Vandaag zou het liberaal-kapitalistische systeem als hegemonisch omschreven kunnen worden (Lesage, 

2007, 31). Deze hegemonie heeft een groot deel van haar macht geput uit de financieel-economische 

mondialisering. Zowel de nationale staten als nationale sociale bewegingen hebben door dit proces van 

mondialisering aan slagkracht ingeboet. Een aantal progressieve krachten kwamen hierdoor in een lastig 

parket, wat hen aanzette tot het sluiten van compromissen met het hegemonische systeem, wat dan weer 

heeft geleid tot een versterking van het hegemonische blok. Op die manier zullen een aantal progressieve 

groepen uiteindelijk zelf eerder tot het hegemonische dan tot het tegenhegemonische blok gaan behoren, 

waardoor ze bijdragen aan het ontstaan en versterken van een hegemonisch milieudiscours, dat aansluit bij 

de gangbare “common sense”.

Hoewel de notie bij Gramsci reeds impliciet aanwezig was, zijn het vooral latere neo-Gramsciaanse 

wetenschappers die het idee van tegenhegemonische sociale bewegingen verder hebben uitgewerkt. Omwille 

van de grote mate van hegemonische consensus die ook in brede rangen van de civiele samenleving bestaat, 

is het vandaag belangrijk voor een tegenhegemonische beweging om een set aan instituties en praktijken uit 

te bouwen die een geloofwaardig alternatief kunnen vormen voor de dominantie van het kapitaal (Mueller, 

2002, 3). Het is immers niet voldoende om de macht te grijpen, of het nu via electorale of langs een andere 

weg is, maar ook de ideologische dominantie van het hegemonische denken moet worden doorprikt. Een 

tegenhegemonisch blok zal hiervoor, net als de heersende elite dat doet, energie moeten steken in het bouwen 
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van bruggen naar andere bewegingen en sociale groepen. De mate waarin tegenhegemonische theorieën of 

bewegingen succesvol kunnen zijn, zal in sterke mate afhangen van de mogelijkheid om zowel een kritiek op 

het heden als een visie op de toekomst te ontwikkelen (Boggs, 1993, 7). 

De tegenhegemonische agenda is sinds de jaren 1890 in sterke mate gemonopoliseerd geweest door het 

marxisme (Boggs, 1993, 7). Of spreken we beter van marxismes? Het marxisme heeft immers vorm 

gekregen in verschillende varianten, zowel in theorie als in praktijk. De laatste beweging die op het keerpunt 

van de 20ste en de 21ste eeuw tegenhegemonische allures aannam was die van het andersglobalisme (Mueller, 

2002). Zowel in organisatievorm als in boodschap werd deze beweging sterk geïnspireerd door de stijl en de

ideeën van de 19de eeuwse tegenhanger van het marxisme binnen de socialistische oppositie tegen het 

kapitalisme, namelijk het anarchisme (Graeber, 2002). Als de beweging die vandaag rond climate justice 

vorm begint te krijgen, op haar beurt een echte uitdaging wil vormen voor de heersende hegemonie dan zal 

ze ook beide moeten doen: een kritiek op het systeem van het heden ontwikkelen, zijnde het kapitalisme in al 

zijn varianten, ook een zogenaamde “groene”, en een alternatieve toekomstvisie die in haar pleidooi voor 

climate justice vervat moet zitten. In deze paper wordt geprobeerd om na te gaan of deze beweging echt aan 

die voorwaarden voldoet en bijgevolg het potentieel heeft om, misschien meer dan haar andersglobalistische 

voorloper, uit te groeien tot een dergelijke tegenhegemonische beweging.

Bij het uitwerken van de onderzoeksvraag en het eerste verkennende onderzoek, aan de hand van een 

literatuurstudie, dat hier gepresenteerd wordt, hoop ik een aanzet te geven tot een onderzoek dat zowel 

wetenschappelijk als maatschappelijk relevant is. De wetenschappelijke relevantie zit hem in het opnieuw ter 

discussie stellen van het onvermijdelijk geachte, zijnde het kapitalisme, en in het aanvatten van onderzoek 

naar het nieuwe, namelijk groen kapitalisme en climate justice. Het is een zoeken naar continuïteit en 

verandering, waarbij ik dankbaar gebruik maak van veel academisch werk van voorgangers. Wat betreft het 

maatschappelijk relevante luik, claim ik hierbij geen neutraliteit. Aangemoedigd door een groeiende traditie 

van kritische onderzoekers1, vooral in de velden van politieke geografie en antropologie maar ook in andere 

onderzoeksdomeinen, is het mijn intentie om op een wetenschappelijk verantwoorde manier aan onderzoek 

te doen dat echter ook een meerwaarde kan bieden voor de actoren die het onderwerp van deze studie 

uitmaken. Een welbepaald uitgangspunt hebben hoeft geen bezwaar te zijn bij het schrijven van een 

academisch werk, op voorwaarde dat deze vertrekpositie geëxpliciteerd wordt. Ik maak er geen geheim van 

zelf actief te zijn in de climate justice beweging waaraan ik dit werk wijd. Mijn betrokkenheid in de 

beweging maakt, besef ik maar al te goed, iedere bewering van neutraliteit sowieso ongeloofwaardig. Dat 

neutraliteit niet mijn betrachting is, sluit echter niet uit dat ik nog steeds de academische spelregels wens te 

                                               
1 Ik verwijs hier graag naar de noties van Participatory Action Research (PAR) en Solidarity Action Research (SAR), 

waarvan ik de doelstelling graag onderschrijf. Daar dit onderzoek slechts verkennend is, heb ik mij voor het 
uitschrijven ervan beperkt tot een uitgebreide literatuurstudie waarbij de PAR- en SAR-modellen minder relevant 
zijn. Maar uiteraard zijn de ervaringen binnen de beweging mee bepalend geweest voor de richting die de paper is 
uitgegaan, zelfs al blijkt dat niet rechtstreeks uit de bronnen. Die ervaringen zijn echter het onzichtbare cement die
me van het begin tot het einde de richting voor dit onderzoek hebben uitgewezen. Voor meer over PAR en SAR, zie 
ondermeer “Beyond Scholar Activism: making strategic interventions inside and outside the neoliberal university” 
van Chatterton, Hodkinson en Pickerill, 2009.
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respecteren. Wat ik presenteer is geen exacte wetenschap en dus zeker voor discussie vatbaar, maar het is ook 

geen pamflet. Het is een duidelijke kritiek op de ideologie van het (groen) kapitalisme, gekoppeld aan een 

voorstelling van een aantal alternatieven, zoals die geformuleerd worden door diverse actoren binnen deze 

beweging. Mijn motivatie om een eindwerk te wijden aan een beweging waar ik zelf deel van uitmaak, deel 

ik met anderen. Ik sluit me dan ook aan bij wat Mueller (2002) schreef in de verantwoording van een artikel 

dat hij publiceerde toen hij zelf nog student was: “Both as a student (…) and as an activist I perceive myself 

as part of the movement I seek to understand better.” Het schrijven van deze paper is slechts een eerste stap 

in dit proces van beter begrijpen.

Deze scriptie omvat drie grote blokken. In een eerste blok wordt nader ingegaan op de context waarbinnen 

deze socio-politieke strijd tussen de kapitalistische hegemonie en haar belagers plaatsvindt. Dit conflict 

speelt zich immers niet in het ledige af, maar in een reële wereld van leven, samenleven en soms vooral 

overleven. Een wereld die de voorbije jaren overigens weer meer en meer beschreven werd als “in crisis”. Er 

wordt in dit eerste deel een overzicht gegeven van de voornaamste crisissen die deel uitmaken van een 

systemische totaalcrisis waarmee het hegemonische systeem vandaag geconfronteerd wordt. Dit overzicht 

aan crisissen is er niet louter voor zichzelf, maar als illustratie van haar belang in de strijd van twee 

paradigma’s, zijnde (groen) kapitalisme en climate justice. Er wordt nagegaan in welke mate de 

verschillende crisissen onderling verband houden, en hun structureel verband met het kapitalistische systeem

en de dynamiek die ze hieraan ontlenen wordt ook nader toegelicht. Aandacht gaat dan uiteraard uit naar 

respectievelijk de financieel-economische crisis, niet verwonderlijk in een wereld waar het primaat van de 

economie vooralsnog gehandhaafd blijft, en de klimaatcrisis als onderdeel van een bredere bio-crisis, 

misschien wel de meest systeem- en levensbedreigende crisis voor de komende decennia. Andere belangrijke 

crisissen die worden behandeld zijn de voedselcrisis, een energiecrisis en een eerder institutionele crisis die 

als de democratische of legitimiteitscrisis kan worden omschreven. Tot slot wordt er melding gemaakt van 

een crisis van het verzet, die belangrijk is, omdat een dergelijke crisis bijdraagt tot het herformuleren van 

voorwaarden en mogelijkheden voor een reeds bestaand tegenhegemonisch streven.

Een tweede blok situeert het kapitalisme, waarbij vooral de nadruk gelegd wordt op de recentste evoluties 

van het kapitalisme, met aandacht voor de continuïteit en verandering die het kapitalisme hierbij ondergaat. 

Centraal staat de recente vaststelling dat het systeem, dat zichzelf gedwongen ziet zich te heruitvinden, de 

neoliberale dogma’s lijkt achterwege te laten en in een nieuw kleedje voor de dag lijkt te komen onder de 

noemer “groen kapitalisme”. Hierbij wordt gewezen op de structurele moeilijkheid van een streven naar 

duurzaamheid en rechtvaardigheid onder een kapitalistische ordening. De voornaamste terminologie en het 

functioneren van het kapitalisme wordt zo helder en eenvoudig mogelijk uit de doeken gedaan, zonder 

hierbij al te hard te simplificeren.

Het laatste blok richt zich op het concept climate justice en op de beweging die rond dit begrip vorm krijgt. 

Deze beweging wordt in een historisch perspectief geplaatst, waar ze in de voetsporen kan treden van meer 
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en minder illustere voorgangers – elk met hun uitlopers tot op vandaag, al dan niet betrokken binnen de 

climate justice beweging – die allen gemeen hebben dat ook zij strijd hebben geleverd tegen een 

hegemonisch kapitalistisch systeem dat crisis na crisis lijkt te overleven. De tegenhegemonische traditie is 

inderdaad reeds oud en de vraag naar haar successen tot op heden zal door geen twee individuen gelijk 

worden beantwoord. Vervolgens wordt bij het analyseren van de huidige beweging meer specifiek ingegaan 

op de vleugel van de beweging die zich, het begrip climate justice concretiserend, duidelijk distantieert van 

andere actoren in een bredere klimaatbeweging die streven naar hervormingen binnen het huidige systeem. 

Reeds snel zal blijken dat de beweging tegen “groen kapitalisme” zich keert tegen elke vorm van 

kapitalisme, net omdat het niet te vergroenen of verduurzamen valt. Maar de beweging wil meer dan enkel 

deze mythe doorprikken, binnen de beweging is ook een heuse strijd aan de gang over de échte alternatieven. 

Alternatieven die niet alleen een oplossing voor een gevaarlijke klimaatverandering moeten inhouden, maar 

bovendien ook geacht worden een omschakeling naar een sociaal rechtvaardig systeem in te houden. Er 

wordt tot slot stilgestaan, terugkomend op de onderzoeksvraag, in welke mate deze beweging het potentieel 

in zich draagt om een rol van betekenis op te nemen als tegenhegemonische actor.
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Een wereld in crisis

“A 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.” (A. Gramsci 1971:276)

De laatste jaren hebben auteurs gewag gemaakt van verschillende systeemcrisissen. Er is de financieel-

economische crisis (Castree, 2009), de ecologische crisis (Mueller & Passadakis), een hele reeks 

voedselcrisissen en een democratische of legitimiteitscrisis (Chatterton, Mueller & Passadakis). Daarnaast 

zijn er nog andere crisissen zoals een toenemende migratiedruk, een schijnbaar onstopbare urbanisering, een 

groeiende ongelijkheidskloof en dreigende conflictsituaties die samenhangen met tal van eerder vernoemde 

crisissen. Het zou een onmogelijke taak zijn om alle potentiële en actuele crisissen in kaart te brengen, dus is 

dit noodgedwongen een selectie, met alle beperkingen van dien. Het gaat er dan ook helemaal niet om alle 

bestaande crisissen op te sommen, maar wel om de structurele samenhang van de belangrijkste te duiden.

Velen merken op dat deze crisissen dan wel een eigen dynamiek mogen hebben, maar dat ze sterk onderling 

gelinkt zijn (Chomsky, 2009; Mueller, 2009). Dawson (2010) stelt hieromtrent vast dat “Although the news 

has been filled over the last two years with reports of the sub-prime mortgage crisis food riots, and the 

melting of the polar ice caps, these alarming phenomena are seldom linked to one another.”. Het is vanuit 

het systemische samenvallen van deze crisissen dat ik wil vertrekken bij mijn analyse van de waarde van de 

klimaatcrisis als speerpunt in de opbouw van een nieuwe tegenhegemonische beweging. Want hoewel 

doorheen dit werk zal blijken dat crisissen niet noodzakelijk slecht nieuws zijn voor het kapitalisme, hoeven 

ze ook geen slecht nieuws te zijn voor een oppositiebeweging hiertegen (Turbulence, 2008). Veel hangt af 

van de beheersbaarheid van een crisis. Hoe meer crisissen op hetzelfde ogenblik toeslaan, hoe moeilijker het 

wordt voor het hegemonische systeem om ze allemaal tegelijk te beheersen. 

De financieel-economische crisis

“I sincerely believe that banking establishments are more dangerous than standing armies.”

(T. Jefferson, president van de VS van 1801 tot 1809)

Vooraf dient opgemerkt te worden dat crisissen geen uitzondering zijn in het kapitalisme (Fulcher, 2004, 

104). Ze zijn een frequent weerkerend verschijnsel dat verband houdt met het kapitalistische functioneren. 

Het 19de eeuwse kapitalisme werd ook reeds van tijd tot tijd opgeschrokken door crisismomenten.

Toch is de huidige crisis een ernstige crisis, met de zwaarste gevolgen sinds haar mythische voorganger, de 

zogenaamde “Great Depression” die volgde op de beurscrash van Wallstreet in 1929 (Albo, Gindin & 
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Panitch, 2010, 13; Wallis, 2009, 1). De traditionele rol van banksystemen bestaat erin om deposito’s aan te 

trekken en leningen toe te kennen (Antonopoulou, 2010, 1). In die hoedanigheid is de voornaamste rol die 

banken oorspronkelijk vervulden dan ook het aanzwengelen van de reële economie. Banken zijn echter meer 

en meer een vehikel voor speculatie geworden, hiertoe aangedreven door een liberalisering van de financiële 

markten. In deze context van een dominant neoliberalisme, ontstond er al snel een gigantische speculatieve 

luchtbel. Er zijn echter talrijke vergelijkbare luchtbellen te herkennen die ook met eerdere crisissen verband 

hielden gaande van de tulpenluchtbel zo vroeg als in de 17de eeuw tot de “dotcom”-luchtbel recentelijk nog 

bij de eeuwovergang (Fulcher, 2004, 104).

De huidige crisis begon in augustus 2007, met een cruciaal keerpunt in september 2008 (Antonopoulou, 

2010, 1). Uiteindelijk barstte deze crisis uit in de Amerikaanse woningmarkt, maar sloeg al snel over naar 

andere sectoren én, omwille van de centrale positie die de Amerikaanse economie inneemt in het mondiale 

kapitalisme, naar de rest van de wereld (Albo, Gindin & Panitch, 2010, 13-14). De zogenaamde 

rommelkredieten, risicovolle leningen die werden toegekend op de woningmarkt, waren echter enkel de 

aanleiding en niet de oorzaak van de financiële crisis (Antonopoulou, 2010, 1). Want zoals Antonopoulou het 

formuleert: “At some point, the bubble would have burst anyway, leading the banking system to collapse.”

Vanaf dit ogenblik ontstond een kettingreactie waarbij de bankencrisis oversloeg op de aandelenbeurzen om 

vervolgens aanleiding te geven tot een recessie in de reële economie. Deze overslag was door de ernst van de 

crisis onvermijdelijk omwille van de centrale positie die banken en beurzen innemen in het economische 

systeem.

Het zou onzinnig zijn om te denken dat deze crisis, hoe ernstig ook, zou volstaan om het einde van het 

kapitalisme in te luiden. Wel is er een serieus debat op gang gekomen over de vraag of dit al dan niet het 

einde van het neoliberalisme betekent (Albo, Gindin & Panitch, 2010, 15-16).

Toch zou het te gemakkelijk zijn om de crisis volledig toe te schrijven aan een gebrek aan regulering van 

overheidswege en een hebzuchtige bankensector. In die zin zit achter de financiële crisis van vandaag een 

fundamentelere crisis, met name een crisis van structurele overproductie waardoor het kapitalisme reeds 

sinds de jaren ’70 gekenmerkt wordt (Bello, 2008). Die onderliggende crisis en haar implicaties komen 

verder nog uitgebreid aan bod.

De ecologische of bio-crisis

“In our discussions of modern ecological and social crises, we tend to ignore a more underlying mentality of 

domination that humans have used for centuries to justify the domination of each other and, by extension, of nature.”

Murray Bookchin, The Modern Crisis, p. 50

De ecologische crisis is geen recent gegeven. Het grote probleem is dat een crisis slechts een crisis is als die 
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als zodanig wordt gepercipieerd. Of beter: een crisis kan er weliswaar reeds zijn, maar wat is de 

maatschappelijke relevantie van een crisis zonder erkenning als dusdanig? Zeker, ook zonder erkenning zou 

de ecologische crisis slachtoffers maken. Maar het potentieel om de crisis te analyseren en antwoorden 

hierop te formuleren, om de crisis als het ware onderwerp van politieke strijd te maken is slechts aanwezig 

van het ogenblik dat het bestaan van een dergelijke crisis aanvaard wordt bij brede lagen van het 

maatschappelijke middenveld. De voorbije jaren is dit momentum voor de ecologische crisis en meer 

bepaald voor één van haar voornaamste aspecten, zijnde de klimaatcrisis, gestaag naar een hoogtepunt toe 

gegroeid. De ecologische crisis is veel breder dan louter een klimaatcrisis. Daarom maken Mueller en 

Passadakis (2009, 5) gewag van wat ze noemen een bio-crisis. Zonder twijfelen noemen ze de klimaatcrisis 

“the most prominent” onder de verschillende crisissen die hiervan deel uitmaken, maar daarnaast vermelden 

ze ook een verlies aan biodiversiteit, gebrekkige toegang tot water, verlies van bebouwbaar land door erosie 

en verwoestijning, overbevissing, boskap en piekolie. De term bio-crisis gebruiken ze hierbij als een 

verzamelnaam voor “those socio-ecological crisis tendencies that arise as a result of the contradiction 

between the requirements of collective human survival in relatively stable eco-social systems, and the 

requirements of capital accumulation”.

Klimaatverandering staat vandaag bovenaan het lijstje met oorzaken van een ecologische crisis. Een 

ecologische crisis die altijd en overal een socio-ecologische crisis is om de heel eenvoudige reden dat we als 

mens afhankelijk zijn van het ecosysteem waarin we leven. Het International Panel on Climate Change 

(IPCC) heeft de voorbije jaren baanbrekend werk geleverd bij het in kaart brengen van zowel de ernst van 

het fenomeen als de gevolgen die het kan hebben. Het IPCC (2007, 30) stelt op basis van 

langetermijnonderzoek dat klimaatverandering een onweerlegbaar feit is. Zo is de lineaire opwarming tussen 

1956 en 2005 op 50 jaar per decennium ongeveer het dubbele als voor de 100 jaar tussen 1906 en 2005. Er is 

een hoge mate van zekerheid dat deze temperatuurswijzigingen een impact hebben op fysieke en biologische 

systemen, zoals het wegsmelten van gletsjers en het opwarmen van waterlopen met verlies van 

waterkwaliteit tot gevolg (IPCC, 2007, 31-33). Maar ook de regeling van de seizoenen, de migratie van 

vogels en andere elementen van het ecosysteem worden naar alle waarschijnlijkheid door de

klimaatverandering ontregeld.

Hoewel klimaatverandering hier en nu een probleem is en vandaag reeds slachtoffers maakt, zijn het vooral 

de verwachtingen op lange termijn die zorgwekkend zijn. Er zijn meerdere belangrijke “reasons for concern” 

vastgesteld door het IPCC (2007, 64-65). Het eerste bevat het risico voor unieke en kwetsbare systemen. 

Vandaag dreigen 20 à 30% van de gekende planten- en diersoorten een verhoogd risico op uitsterven te 

hebben bij een temperatuurstijging van 1,5 tot 2,5°C boven het niveau van de periode 1980-1999. Een 

tweede risico is dat op extreme waterverschijnselen, wat zowel op vloedgolven kan slaan als net op droogtes 

en een gebrek aan water. Een derde belangrijk probleem is dat van de verdeling van impact en 

kwetsbaarheden. Deze variëren enorm van regio tot regio en onderzoek toont aan dat het net de economisch 

zwakste regio’s (met logischerwijs dus ook het minste weerbaarheid) zullen zijn die het eerst en het meest in 
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de brokken zullen delen. Een andere zorg is die van de geaggregeerde impact. Zo zal de balans van 

economische voor- en nadelen van klimaatverandering nog negatiever uitvallen dan eerst gevreesd en is het 

waarschijnlijk dat klimaatverandering in de loop van de komende eeuw honderden miljoenen mensen zal 

treffen door een stijgende zeespiegel, verminderde voorraad drinkbaar water , toegenomen ondervoeding en 

een groeiende impact op de gezondheid.

Toen in de jaren ’70 en ’80 wetenschappers voor het eerst aan de alarmbel trokken inzake 

klimaatverandering, werd het probleem door beleidsmakers ofwel genegeerd of als een louter secundaire 

zorg als “milieuprobleem” beschouwd (Brown, Hammill & McLeman, 2007). Vooruitgang in de 

wetenschappelijke kennis omtrent klimaatverandering betekende ook dat het probleem doorheen de jaren ’90 

geleidelijk aan serieuzer werd genomen, wat uiteindelijk leidde tot een erkenning van de noodzaak om de 

uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Na de introductie ervan in het milieubeleid werd het topic ineens 

ook relevant voor economisch en energiebeleid. Recentelijker wordt het probleem intussen ook een 

veiligheidsprobleem genoemd.

Klimaatverandering wordt in toenemende mate gelinkt aan een toenemend aantal brandhaarden en crisissen. 

Los van de puur ecologische uitdaging die het probleem stelt, dreigt het onrechtstreeks immers ook tal van 

andere conflicten op te wekken. Zo dreigt klimaatverandering de water- en voedselveiligheid aan te tasten, 

bedreigt ze de leefomgeving van bewoners van kustgebieden en heeft ze ook een impact op de allocatie van

hulpbronnen (Brown, Hammill & McLeman, 2007). Op deze manier dreigt klimaatverandering indirect de 

livelihoods van heel wat mensen sterk aan te tasten.

De voedselcrisis

“This is the brutal world of capitalist agriculture — a world where some people destroy food because prices are too 

low, and others literally eat dirt because food prices are too high.” (Angus, 2008, 3)

Zelfs de meest schrijnende hongersnood uit de wereld helpen, blijkt weer wat moeilijker geworden sinds de 

economische crisis. Het WFP van de VN verklaarde immers een aantal van haar programma's te moeten 

terugschroeven, daar donorlanden in een reactie op de financiële crisis hun bijdragen verlaagden (Chomsky, 

2009). Slachtoffer van deze besparing zijn ondermeer landen als Ethiopië, Rwanda en Uganda. En dat in een 

periode waar we niet alleen door een enorme economische crisis werden getroffen, maar ook door een lange 

tijd ongeziene voedselcrisis.

Het FAO van de VN zegt dat tussen maart 2007 en maart 2008 de graanprijzen met 88 % gestegen zijn en die 

van zuivelproducten met 48 % (Angus, 2008, 3). Het zijn maar enkele voorbeelden die een idee geven van de 

gigantische prijsstijgingen die met de voedselcrisis gepaard gingen. Voor de 2,6 miljard mensen die op dat 
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ogenblik moesten leven van minder dan twee dollar per dag, waarvan 60 % tot 80 % sowieso reeds naar 

voedsel gaat, waren deze prijsstijgingen catastrofaal.

Wanhoop dreef veel getroffenen zo ver dat protesten reeds snel ontaardden in lange tijd ongeziene 

voedselrellen. Wat treffend verwoord werd door Tony Karon (geciteerd in: Angus, 2008, 5), een journalist 

voor de Times: 

“The idea of the starving masses driven by their desperation to take to the streets and overthrow the ancien 

regime has seemed impossibly quaint since capitalism triumphed so decisively in the Cold War…. And yet, 

the headlines of the past month suggest that skyrocketing food prices are threatening the stability of a 

growing number of governments around the world. …. when circumstances render it impossible to feed their 

hungry children, normally passive citizens can very quickly become militants with nothing to lose.”

De extreme voedselprijzen hadden meer oorzaken, zowel op lange als korte termijn (Rosset, n.d.). Op lange 

termijn hadden de effecten van drie decennia neoliberalisme een vernietigende rol gespeeld. Het beleid van 

snoeien in budgetten, privatiseringen en vrijhandelsakkoorden heeft de capaciteit voor voedselproductie voor 

eigen markt in vele landen ontmanteld en vervangen door een gesubsidieerde agro-export. Kleine 

familiebedrijven zijn bij de evolutie meer en meer onder druk gekomen en vervangen door grote 

multinationale ondernemingen. Een secundaire oorzaak die zich over een langere termijn heeft voltrokken is 

de wijziging in consumptiepatronen die geleid heeft tot een stijgende vraag naar vlees en pluimvee, die 

grondintensiever zijn dan pakweg de productie van granen voor de voedselmarkt. Voorts spelen ook andere 

ontwikkelingen al langer een rol. Zo zijn er vandaag reeds gevolgen van klimaatverandering en andere

ecologische crisissen die de voedselproductie en haar opbrengst ernstig hypothekeren (Angus, 2008, 6). 

Agrobrandstoffen, vaak misleidend “biobrandstoffen” genaamd, zijn een andere recente boosdoener. Daar 

deze door velen als één van de uitwegen uit de klimaatcrisis en als oplossing voor onze olieverslaving 

beschouwd worden, worden ze zwaar gesubsidieerd, wat ze veel interessanter maakt dan voedingsgewassen. 

De stijgende vraag naar biobrandstof deed de prijs van biobrandstof rechtstreeks stijgen, maar onrechtstreeks 

ook de prijs van andere gewassen, daar meer en meer telers overschakelden op biobrandstoffen omwille van 

de interessante prijzen.

Daarnaast zijn er de oorzaken op kortere termijn die mee aanleiding waren tot het uitbreken van een 

voedselcrisis in 2007-2008. Hier is een rol weggelegd voor de olieprijs, daar olie een belangrijke rol speelt 

bij de productie en het transport van voedsel (Angus, 2008, 6). Een stijgende olieprijs zal dan ook verrekend 

worden in een stijgende voedselprijs. Ook weersomstandigheden en natuurrampen spelen natuurlijk een rol 

bij het uitbreken van een voedselcrisis, zij het dan vooral lokaal. Een voorbeeld hiervan gedurende de 

voedselcrisis van 2007-2008 was Bangladesh dat, getroffen door een van de sterkste cyclonen in decennia,

miljoenen tonnen rijst verloren zag gaan en zo nog afhankelijker werd van geïmporteerd voedsel. Op korte 

termijn was de grootste boosdoener, opnieuw, de intrede van speculatief kapitaal (Rosset, n.d.), dit keer op de 

voedselmarkten. De ineenstorting van de vastgoedmarkt in de VS leidde nog meer speculanten naar de 
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voedingssector, waar de grote prijsvolatiliteit een belangrijk winstpotentieel voor hen betekende. De luchtbel 

die zo ontstond leidde tot een enorme inflatie. En opnieuw was het slechts wachten tot de luchtbel 

doorgeprikt zou worden.

Los van de voedselcrisis van 2007-2008 en de mechanismen die tot vergelijkbare crisissen kunnen leiden in 

de nabije toekomst, is het noodzakelijk de voedselproblematiek nog even in een bredere context te plaatsen. 

Ook zonder een acute voedselcrisis leiden er immers systematisch mensen aan een chronisch voedseltekort. 

Een malthusiaanse verklaring voor deze voedselproblematiek is echter uit den boze, daar er eigenlijk 

helemaal geen voedseltekort is (Angus, 2008, 10). Volgens het FAO is er immers genoeg voedsel om aan 

iedereen 2800 calorieën per dag te geven. Ter vergelijking: dat is ongeveer 18 % meer dan in de jaren ’60, 

ondanks een significante bevolkingsgroei. Hoewel er in se geen tekort is, blijven de Wereldbank en 

industriële lobbygroepen hameren op de noodzaak van technologische innovatie. Het structureel voorkomen 

van honger en voedseltekort is echter geen technologisch probleem, maar een politiek en sociaal probleem. 

Angus stelt hierbij terecht dat de eerste vraag die we ons moeten stellen niet moet zijn hoe de productie 

verder te verhogen, maar hoe het komt dat de voedselindustrie er niet in slaagt de hongerigen te voeden. Zijn 

antwoord is pertinent: “The global food industry is not organized to feed the hungry; it is organized to 

generate profits for corporate agribusiness.” (Angus, 2008, 11) Een bewering die hij ondermeer illustreert 

met de sterke stijging van de winsten in deze sector gedurende de periode van de voedselcrisis, wanneer net 

massale protesten goedkopere voedselprijzen eisten. Eén van de belangrijke problemen hierbij is dat in de 

voedselsector aankoop en verkoop heel sterk gekenmerkt worden door een ongezonde situatie van 

monopolies en bijna-monopolies.

Voedseltekort leidt behalve tot menselijke ellende dus overduidelijk ook tot sociale onrust en politieke 

instabiliteit. In die zin is de voedselcrisis net zo goed als de andere aangehaalde crisissen een fundamentele 

crisis die het hegemonische systeem bedreigt. Bovendien hangt de voedselproblematiek in sterke mate samen 

met de andere aangehaalde, ondermeer door de afhankelijkheid van olie als energiebron (link met 

energiecrisis), de toenemende aanwezigheid van speculatief kapitaal op voedselmarkten (link met 

economische crisis) en een stijgend percentage landbouwareaal dat enerzijds opgeofferd wordt in de strijd 

tegen de opwarming van de aarde en anderzijds verdwijnt als rechtstreeks gevolg van die opwarming van de 

aarde zelf (link met ecologische crisis).

De democratische of legitimiteitscrisis

Een belangrijke crisis die zowel economisten als ecologisten onterecht over het hoofd zouden kunnen zien, is 

een eerder institutionele crisis: een crisis van politieke legitimiteit (Mueller, 2009, 2-3). De eerste mondiale 

crisis die het neoliberalisme moest confronteren was er een van een verlies aan politieke legitimiteit. Mede 

door aanhoudende protesten van talrijke sociale bewegingen, maar vooral ook door een toegenomen 

samenwerking tussen landen in het Zuiden, is in de late jaren ’90 het institutionele neoliberalisme in een 
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diepe crisis geraakt. Er was niet alleen een verlies van publieke legitimiteit, ook het institutionele proces zelf 

kwam hierdoor onder druk te staan. De onderhandelingen in de WTO zijn tot een stilstand gekomen, het IMF 

was, althans vóór het uitbreken van de financiële crisis, bijna technisch werkloos en ook de Wereldbank en 

de G8 trachtten zichzelf met de moed der wanhoop keer op keer heruit te vinden.

Ook op het nationale beleidsniveau verloren de centrale instituties aan legitimiteit (Mueller & Passadakis, 

2009, 3). Zo was er in het Westen de teloorgang van de sociaal-democratie, die diegenen die het hardst 

getroffen werden door neoliberale hervormingen achterliet met in het politiek establishment louter partijen 

die in mindere of meerdere mate het neoliberalisme onderschreven. Hierdoor was ieder serieus electoraal 

alternatief verdwenen.

Een dergelijke institutionele crisis kan leiden tot een nieuw soort emancipatorische politiek, doch even goed 

tot een politiek van onverschilligheid, angst en zondebokken (Mueller & Passadakis, 2009, 3). In het 

neoliberale tijdperk heeft de stijgende ongelijkheid in de verdeling van inkomens en rijkdom, gekoppeld aan 

het verbreken van haar beloftes (zoals die van een vermeend trickle-down effect) echter geleid tot een 

serieuze legitimiteitscrisis die op langere termijn de hegemonische positie van het liberaal-kapitalistische 

systeem bedreigt. Autoriteit verliest immers haar stabiliteit als ze niet langer als legitiem wordt beschouwd 

door haar onderdanen.

Verstedelijking en miljoenensteden als crisisfenomeen

Verstedelijking is zowel het gevolg van een aantal andere crisissen als op haar beurt de oorzaak van een 

nieuwe. De realiteit heeft intussen alle voorspellingen, inclusief die van de Club van Rome in 1972, 

ingehaald als het gaat over het proces van verstedelijking (Davis, n.d., 6). Het urbaniseringsproces gaat door 

aan een duizelingwekkend tempo: in 1950 waren er 86 steden met meer dan één miljoen inwoners, vandaag 

zijn dat er reeds 400 en tegen 2015 worden er 550 verwacht. De bevolkingsgroei op het platteland is 

inmiddels stil gevallen, wat impliceert dat elke toekomstige aangroei in de stad gerealiseerd zal worden. 

Intussen is ook een laatste symbolische drempel overschreden: er wonen vandaag wereldwijd meer mensen 

in steden dan op het platteland (UN-Habitat, 2009, 2).

De problemen die hiermee gepaard gaan behoren tot de meest onderschatte waarmee de mens geconfronteerd 

zal worden. De onderbelichting van deze enorme geopolitieke crisis, gevormd door een onstopbare 

urbanisering, is tragisch. Verstedelijking is immers geen neutraal proces, maar wordt gekenmerkt door een 

verregaande gentrificatie, de explosie van sloppenwijken enerzijds en de creatie van exclusieve “gated 

communities” anderzijds. Zizek (2008a, 423-424) spreekt hieromtrent van een nieuw soort apartheid, die 

gekenmerkt wordt door nieuwe muren en nieuwe sloppenwijken. Hiermee gepaard is er een snel groeiende 

bevolking die ontsnapt aan de normale controle van de staat, half buiten de wet levend en in dringende nood 

aan minimale vormen van zelforganisatie. Toch zijn deze uitgerangeerde tweederangsburgers op 
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verschillende manieren geïntegreerd in de wereldmarkt, waar velen noodgedwongen proberen te overleven in 

de informele sector.

Het is niet alleen de snel groeiende omvang van de steden die zorgen baart, maar ook de vaststelling dat deze 

fysieke groei van de stad niet gepaard gaat met enige vorm van economische ontwikkeling (Dawson, 2009, 

17). Bovendien zorgt urbanisering voor een gigantische toename van het gebruik van grondstoffen en de 

vervuiling in de Derde Wereld (Dawson, 2009, 32). Hoewel rijkdom de voorbije 30 jaar in ongeziene mate is 

toegenomen, is hiermee ook de ongelijkheid verder gegroeid. De steden met de grootste ongelijkheid 

vertonen bovendien de grootste vervuiling en de meest ernstige mate van instabiliteit. Elites proberen zich 

hiervan af te schermen achter hoge muren en met enorme veiligheidsmaatregelen, maar ook die kennen hun 

beperkingen.

Wie alle voorgaande elementen naast elkaar legt, kan moeilijk anders dan tot de conclusie komen dat we 

voor enorme uitdagingen staan in de komende jaren en decennia. De aangehaalde crisissen zullen niet

overwaaien op korte termijn. Hun onderlinge samenhang maakt dat een plotse verslechtering in de toestand 

van één van deze problematieken in een mum van tijd kan overslaan naar andere en eventuele positieve 

stappen die in een ander domein gemaakt zijn weer ongedaan kan maken. Het is dan ook uitkijken naar de 

formulering van antwoorden die claimen de systemische crisis in zijn totaliteit aan te pakken. Twee pogingen 

hiertoe zijn het antwoord van het groene kapitalisme, een interpretatie die nauw aansluit bij het huidige 

hegemonische denken, en de antwoorden van de beweging voor climate justice die zich als uitdager van het 

eerste denkbeeld lijkt op te werpen.

Een buitenbeentje: de crisis van het verzet

Het samenvallen van zoveel verschillende crisissen zou al te gemakkelijk kunnen leiden tot voorbarige 

conclusies wat betreft een momentum voor tegenhegemonische krachten. Een tegenhegemonische beweging 

heeft echter niet voldoende aan een verzwakte en onttroonde tegenstander alleen, maar heeft tevens nood aan 

een eigen structuur en een alternatief programma. In die zin wordt ook gewag gemaakt van een crisis van de 

tegenbeweging (Mueller, 2008) en een crisis van links (Mestrum, 2010). Francine Mestrum (2010) stelt dat, 

ondanks de crisis van het kapitalisme, het gehele linkse spectrum zelf te diep in een crisis is verwikkeld om 

hiervan te kunnen profiteren. Een crisis die zowel geldt voor de sociaal-democratie, de groenen als voor 

klein-links. Links is te wereldvreemd en houdt teveel vast aan onderlinge vetes en verdeeldheid over het ene 

of het andere grote theoretische project, zonder stil te staan bij de realiteit van de samenleving waar we 

vandaag in leven.

De andersglobaliseringsbeweging heeft zelf doorheen de jaren moeten vaststellen dat er sleet zat op haar 

klassieke recepten (Mueller, 2008, 49). Het zogenaamde tophoppen, waarbij activisten van de ene top naar de 

andere trekken om hun protest in de straten te laten horen, werd meer en meer geconfronteerd met haar 
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limieten. En wanneer de economische crisis dan plots leek te bewijzen waar actoren binnen de beweging 

reeds veel langer voor waarschuwden, bleek er van een sterke beweging ineens geen spoor meer. De G8-top 

in Heiligendamm, Duitsland, in 2007 trok nog wel tienduizenden, maar het bleek steeds moeilijker om de 

boodschap verder te verspreiden dan de eigen cirkel van deelnemers.

Klimaatverandering bovenaan de internationale agenda krijgen is ook niet zonder moeite gebeurd. Deze 

kleine overwinning had dan ook vreemde gevolgen (The Free Association, 2008, 20). Soms is gelijk krijgen 

bijna gevaarlijker dan constant in de oppositie zitten en proberen je punt te bewijzen. Meer nog, 

overwinningen zijn soms de doodsteek voor bewegingen, daar deze net leven op antagonismen (Mueller, 

2008, 49). Dit voor sommigen wellicht onverwachte succes, zorgde binnen de klimaatbeweging dan ook 

voor verdeeldheid (The Free Association, 2008, 20). Sommigen bleven hun energie steken in het bekampen 

van de overgebleven “denialists”, anderen richtten zich met de moed der wanhoop op regeringen en 

supranationale instellingen opdat deze met oplossingen voor de dag zouden komen. Dit is deels gesitueerd in 

een terecht aanvoelen van urgentie, die echter als bijwerking had dat alle hoop dan maar gericht werd op 

centralistische instellingen. Dat sommige groepen binnen de beweging dit soort keuzen hebben gemaakt is 

een duidelijk symptoom van een politiek zonder antagonismen.

Eén van de problemen waarmee de opkomende klimaatbeweging de voorbije jaren reeds geconfronteerd is, 

houdt verband met het idee van een post-politieke ruimte, waarin deze gevangen zat (Pusey & Russell, 

2010). De post-politieke ruimte is een ruimte waar iedere echte contestatie onmogelijk is geworden.

Wereldwijd is een heel verscheiden gezelschap opgestaan dat van de strijd tegen de opwarming van de aarde 

haar corebusiness heeft gemaakt, maar die – ondanks heel verscheiden posities binnen het politieke spectrum 

– zich toch allemaal min of meer in deze apolitieke ruimte voortbewegen. Deze groepen kijken allemaal naar 

de wetenschap voor de analyse van hun problemen en hopen op diezelfde wetenschap voor de oplossing. Op 

die manier wordt de ruimte voor het politieke debat beperkt tot een wetenschappelijke en technocratische 

administratie, waar het enige echte debat dat overblijft, bestaat uit accenten op de mechanismen die 

geïmplementeerd zullen worden. De beperkingen die door deze post-politieke ruimte worden opgelegd 

hebben bij veel tegenhegemonische krachten geleid tot een gevoel van hopeloosheid.
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Kapitalisme en crisis: regel of uitzondering?

“Marco Cicala, a Leftist Italian journalist, told me about his recent weird experience: when, in an article, he once used 

the word "capitalism," the editor asked him if the use of this term is really necessary - could he not replace it by a 

synonymous one, like "economy"? What better proof of the total triumph of capitalism than the virtual disappearance of 

the very term in the last 2 or 3 decades?” (Zizek, 2010)

“Today it is easier to imagine the end of the world than the end of capitalism” (spreekwoord2)

Bovenstaande citaten zijn veelzeggend. Dat ze misschien toch enigszins genuanceerd worden, wil ik 

illustreren aan de hand van twee voorbeelden die aantonen dat de onaantastbaarheid van het kapitalisme 

vandaag misschien voor het eerst in lange tijd verdwenen is. Iets wat, indien dit vermoeden correct is, een 

lange tijd ongekende ruimte zou kunnen scheppen om op zijn minst hardop te mogen praten over 

alternatieven buiten een kapitalistische vrije markt. Een eerste voorbeeld is de laatste film van Michael 

Moore, “Capitalism, a love story”. De titel is uiteraard ironisch op te vatten. Toegegeven, Moore heeft altijd 

graag geprovoceerd. Maar van alle heilige huisjes die hij reeds heeft omvergeworpen, moet dit toch wel het 

meeste pijn gedaan hebben. Zelden zal er in de VS van na de Koude Oorlog een zo vernietigende aanklacht 

tegen het kapitalisme geformuleerd zijn in een dergelijk populair medium als de film. Het tweede voorbeeld 

komt uit een lezing die Naomi Klein heeft gegeven tijdens de opening van het Klimaforum, het alternatieve 

forum waar de civiele samenleving verzamelen had geblazen tijdens de klimaattop in Kopenhagen. Klein 

vertelde er een anekdote over enkele anarchisten die tijdens de protesten in Seattle in 1999 een slogan op de 

muur spoten in graffiti: “If you think globalisation is a problem, wait untill you hear about capitalism.” Waar 

enkele jaren terug de reactie misschien nog bescheiden gelach zou geweest zijn, aangevuld met enkele 

enthousiaste kreten van de aanwezige “radicalen”, barstte nu de hele zaal uit in een geweldig applaus. Een 

teken des tijds?

De crisis van het neoliberalisme

De financieel-economische crisis heeft er inderdaad toe geleid dat het kapitalisme voor het eerst in lange tijd 

opnieuw in vraag werd gesteld (Albo, Gindin & Panitch, 2010, 15). Maar hoewel het vertrouwen bij velen 

geschaad is, bleek de toestand tegen de tijd dat er fundamentele vragen werden gesteld, weer min of meer 

onder controle. De manier waarop de toestand onder controle kwam, deed echter sterk denken aan een ander 

tijdperk. Na decennia van kritiek uit neoliberale hoek op tal van staatsbemoeienissen, was het diezelfde staat 

die nu bij moest springen. Meteen werd gewag gemaakt over de comeback van de staat. Een staat die echter 

                                               
2 Deze uitspraak kan min of meer de status van een modern spreekwoord krijgen toegekend, daar het nu al niet meer 

mogelijk bleek om de originele bron te achterhalen. Zo vaak is het spreekwoord reeds gebruikt en even veel keer aan 
iemand anders toegeschreven.
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nooit helemaal was weggeweest. De verhouding tussen het discours over en de reële rol van de staat in de 

periode van het neoliberale kapitalisme is immers, zoals verderop nog zal blijken, dubbelzinnig te noemen.

Het zou bovendien fout zijn om neoliberalisme en kapitalisme aan elkaar gelijk te stellen. Het kapitalisme is 

veel ouder dan neoliberalisme. Waar een kapitalisme zonder neoliberalisme denkbaar is, is het omgekeerde 

dat echter niet. Neoliberalisme is (of moeten we reeds zeggen “was”?) de meest recente verschijningsvorm 

van het kapitalisme (Harvey, 2005; Saad-Filho & Johnston, 2005). Het neoliberalisme is een liberalisme dat 

zichzelf heeft bevrijd van iedere vorm van centrum-liberalisme. Het kwam als tegenoffensief toen “links” in 

de touwen lag en gedurende een lange periode van economische stagnatie (Wallerstein, 2010, 137). De 

politiek van het neoliberalisme bestond erin de productieprijs te verlagen, de welvaartstaat te ontmantelen en, 

aldus Wallerstein, de neergang van de Amerikaanse hegemonische positie te vertragen. Harvey (2005, 2-3) 

ziet neolibaralisme in de eerste plaats als een politieke theorie die een economische praktijk voorstaat die 

stelt dat: “human well-being can best be advanced by liberating individual entrepreneurial freedoms and 

skills within an institutional framework characterized by strong private property rights, free markets, and 

free trade.” De rol van de staat bestaat er dan in een dergelijk institutioneel framework te creëren en te 

vrijwaren. Ze moet meerbepaald de integriteit van het monetaire systeem garanderen, en ook het privaat 

eigendomsrecht beschermen door middel van een adequaat juridisch, politioneel en militair systeem. Toch 

gaat het hier niet om een minimale staat zoals vaak wordt voorgesteld. Het is immers niet alleen de rol van 

de staat om de marktwerking te garanderen, maar ook om actief (vrije) markten te creëren in die sectoren 

waar ze voorheen nog niet bestonden.3 Eens een markt gecreëerd is, moet de staat zich echter zo snel 

mogelijk terugtrekken volgens de neoliberale doctrine. Een doctrine die zich nog het beste laat samenvatten 

als “deregulation, privatization, and withdrawal”.

Maar wat maakt nu het kapitalisme “an sich” problematisch, los van haar actuele neoliberale dimensie? Het 

is niet de betrachting om hier een uitgebreide en volledige geschiedenis van het kapitalistische systeem te 

geven. Wel op zijn plaats is een analyse van haar rol in de meervoudige crisis waarin we ons vandaag

bevinden. Op die manier wordt een kritiek geformuleerd op de structurele problematiek die bij het 

kapitalisme komt kijken. Deze kritiek helpt ons om ook reeds kanttekeningen te plaatsen bij het potentieel 

van nieuwe gedaantes van het kapitalisme in het algemeen en het zogenaamde groen kapitalisme in het 

bijzonder.

We moeten vaststellen dat vandaag de hegemonische positie van het liberaal-kapitalistische systeem over het 

algemeen min of meer aanvaard is. Zoals Zizek (2009) terecht opmerkt doet links dan ook beter niet te 

lacherig over Fukuyama’s einde van de geschiedenis, want “(…) most people today are Fukuyamean, 

accepting liberal-democratic capitalism as the finally found formula of the best possible society, such that all 

one can do is to try to make it more just, more tolerant”. Crisis of niet, men zal dus nog steeds goede 

                                               
3 David Harvey (2005) geeft als voorbeeld van dergelijke markten ondermeer land, water, onderwijs, 

gezondheidszorg, sociale zekerheid en milieuvervuiling.
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argumenten en geloofwaardige alternatieven moeten aanbieden om een systeem dat zich zo diep geworteld 

heeft in een samenleving efficiënt te bekampen. Wat de argumenten tegen het kapitalisme betreft, is het de 

zware taak van links om aan te tonen dat de binnen ons kapitalistisch systeem veroorzaakte problemen ook 

effectief door het kapitalisme veroorzaakt zijn en binnen datzelfde systeem nooit opgelost zullen kunnen 

raken. Dit aantonen is zelfs niet voldoende, men moet de argumenten op dergelijke manier aanbrengen, 

degelijk onderbouwd en toch begrijpbaar, dat ze ook overtuigend zijn.

De contradicties van het kapitalisme

Critici van het kapitalisme hebben het dan over de zogenaamde contradicties (O'Connor, 1998) of 

antagonismen (Zizek, 2007) van het kapitalisme. De eerste contradictie kan teruggebracht worden tot de 

dialectische analyse van Marx zelf. Deze eerste contradictie houdt in dat een kapitalistisch systeem 

automatisch zal leiden tot overproductie. De nood aan winst leidt tot een eeuwige marktexpansiedrift, een 

toenemende commodificering en een stijgende productie. Hierdoor ontstaat onvermijdelijk overproductie, 

waarbij het aanbod de vraag overtreft. O’Connor koppelde hier zelf een tegengestelde notie van 

“onderproductie” aan. Waar bij overproductie het probleem zich manifesteert bij de vraagzijde, is bij 

onderproductie de crisis te situeren bij de aanbodzijde. Deze aanbodzijde waarop het kapitalisme een beroep 

doet bestaat uit de ecosystemen waaruit het ruwe materialen als grondstof put en afval dumpt, het welzijn 

van de werkkrachten en de infrastructuur die door de staat geboden wordt. Onderproductie bij O’Connor 

bestaat er dan ook in dat de staat en de economische actoren falen om deze aanbodzijde te hernieuwen of te 

beschermen en dus intact te houden. De contradictie bestaat erin dat, door de neiging tot maximale 

accumulatie, de kosten die gemaakt worden om aan het welzijn van de arbeidskrachten of aan 

milieubescherming te werken, geminimaliseerd worden. Hierdoor wordt toekomstige accumulatie net in 

gevaar gebracht.

Zizek (2008, 421-425) onderscheidt een viertal voorname antagonismen die op hun beurt bijdragen tot de 

conclusie dat het kapitalisme zichzelf tot in het oneindige zal kunnen blijven reproduceren. Het eerste 

antagonisme dat Zizek (2008, 421) citeert is een diep antagonisme tussen kapitalisme en ecologie: “in spite 

of the infinite adaptability of capitalism which, in the case of an acute ecological catastrophe or crisis, can 

easily turn ecology into a new field of capitalist investment and competition, the very nature of the risk 

involved fundamentally precludes a market solution.” Het kapitalisme kan immers slechts werken op basis 

van het idee van een onzichtbare hand die garandeert dat de competitie die speelt tussen de individuele 

egoïsmes uiteindelijk resulteert in een algemeen welzijn. De schaal van het menselijk ingrijpen is echter zo 

groot geworden, dat een individueel handelen de loop van de geschiedenis definitief zou kunnen veranderen.

Een ander antagonisme bestaat uit de problematiek van de intellectuele eigendomsrechten, waarvoor de 

klassieke notie van privaat eigendom niet langer toereikend was. In het streven van industrieën naar het 

behouden van winst werd alles op alles gezet om de hieraan gekoppelde voorwaarde van bezit tot haar 

uiterste consequenties te rekken. Dit heeft perverse gevolgen voor onder andere inheemse volkeren die hun
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eeuwenoude medicijnenkennis ineens gepatenteerd zien door een multinational. Ook biogenetica en zelfs 

kennis (in onder andere de ICT-sector) zijn aan dit proces onderhevig. Een derde antagonisme vormen de 

socio-ethische implicaties van nieuwe techno-wetenschappelijke ontwikkelingen zoals de biogenetica, waar 

uiteindelijk de ultieme socio-ethische implicatie dreigt te zijn dat de ethiek verdwenen is. Een laatste 

belangrijk antagonisme dat Zizek schetst zijn de reeds eerder aangehaalde nieuwe vormen van apartheid. De 

aan hun lot overgelaten sloppenbewoners dreigen door hun aantal en relatieve autonomie ten opzichte van de 

traditionele machtsstructuren van de staat, op een gegeven ogenblik een politieke factor van belang te 

worden. Als deze antagonismen één iets bewijzen, dan is het wel dat het kapitalisme geen natuurlijke staat 

der dingen is, maar een balanceren op een slappe koord. Zizek (2008, 428) vat het nog eens mooi samen:

The four features form a kind of semiotic square, the intersection of two oppositions along the lines of 

society/nature and inside/outside the social wall of a new apartheid: ecology designates the outside of 

nature, slums the social outside, biogenetics the natural inside a n d intellectual property the social inside.”

De onverenigbaarheid van kapitalisme en natuur, die zeker bij O’Connor een belangrijke rol speelde, werd de 

voorbije decennia door meerdere andere auteurs eveneens uitgewerkt. Bookchin is in het kamp van de 

voornaamste critici van het kapitalistische systeem een buitenbeentje. Voor hem is het kapitalisme eerder een 

symptoom van een veel ouder probleem, waarvan het kapitalisme op zichzelf een moderne 

verschijningsvorm is (Bookchin, 1986, 85). Voor hem is de aanwezigheid van hiërarchie en overheersing de 

fundamentele oorzaak die aan de basis ligt van zowel de sociale als de ecologische problemen waarmee we 

vandaag geconfronteerd worden. De notie dat de mens de natuur dient te onderwerpen is voor hem dan ook 

een logisch gevolg van het gegeven dat de mens op een gegeven ogenblik de mens is beginnen 

onderdrukken, wat teruggebracht kan worden tot het ontstaan van de patriarchale familie. De marktrelaties 

die onder het moderne kapitalisme ontstaan zijn, zijn dan ook niet meer of niet minder dan de ultieme 

consequentie van dit hiërarchische denken.

Een relatief eenvoudige doch veelzeggende definitie van het kapitalisme komt van Immanuel Wallerstein 

(2010): “Capitalism is a system in which the endless accumulation of capital is the raison d’être.” 

Kapitaalsaccumulatie wordt door Wallerstein zelf verder geoperationaliseerd als een proces waarbij de 

producenten een aanzienlijke winst genereren voor hun activiteiten, wat enkel kan als een product (of dienst) 

verkocht wordt voor een prijs die aanzienlijk hoger ligt dan de kostprijs. Wallerstein merkt ook op dat het 

quasi onmogelijk is om voldoende winst te genereren in een situatie van perfecte competitie. Los van de 

retoriek heeft een kapitalistisch systeem in de realiteit dus nood aan grote quasi-monopolies. Op die manier 

kan de producent zelf de verkoopprijs bepalen, echter binnen de marges van wat de vraagelasticiteit toelaat.

Eerder werd reeds uitvoerig ingegaan op de recente financieel-economische crisis en haar gevolgen. Hoewel 

de aanleiding duidelijk terug te brengen was tot het zeer risicovol speculatieve karakter van de financiële 

sector, is ook reeds aangegeven dat de oorzaak dieper lag. De oorzaak is immers reeds terug te brengen tot 

het prille begin van het neoliberalisme en de accumulatie- of beter overaccumulatiecrisis die daarmee 
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gepaard ging (Mueller & Passadakis, 2009, 4). Het neoliberalisme maakte immers komaf met de 

Keynesiaanse deal die een combinatie van hoge productiviteit met hoge lonen voorstond. Onder het 

neoliberalisme zag een nieuw beleid het licht dat bestond uit lage lonen (ook in het Westen), gemakkelijk 

krediet en goedkope producten uit bvb. China. De recente crisis is versterkt door een financieel systeem dat 

in belangrijke mate gebaseerd was op het verstrekken van risicovolle kredieten (Sekler, 2009, 120). Maar het 

structurele probleem was een onevenwicht in de wereldhandel tussen landen met handelsoverschotten en 

landen met tekorten, gekoppeld aan het ondermijnen van de werknemersinkomens die ter compensatie, om 

hun levensstandaard te kunnen behouden, meer en meer een beroep moesten gaan doen op krediet. Dit 

goedkope krediet had echter als logisch en voorspelbaar gevolg dat mensen steeds verder in schulden 

wegzakten (Mueller & Passadakis, 2009, 4). Op die manier was er een structureel gebrek aan effectieve 

vraag, wat op zijn beurt weer leidde tot een verschuiving van kapitaal. Kapitaal dat niet langer winstgevend 

kon belegd worden in de productieve sector, verschoof zo naar de financiële sector waar hiermee opnieuw 

nieuwe luchtbellen werden gecreëerd.

Is het einde van het “Einde van de Geschiedenis” in zicht?

Hoewel deze dynamiek heel aannemelijk lijkt, werd deze destructieve spiraal lang miskend of zelfs 

weggelachen. Doordat pleitbezorgers van de neoliberale ordening sleutelposities verwierven in onderwijs, 

media, bedrijfswereld, financiële en internationale instellingen van groot belang, slaagde het neoliberalisme 

er immers in om het dominante discours te worden (David Harvey, 2005, 2). Het verwierf als het ware een 

hegemonische positie en werd als een zaak van gezond verstand ervaren. Het hoogtepunt van deze fase 

kwam er met de val van de Berlijnse muur en het einde van de Koude Oorlog, wat Fukuyama verleidde tot 

het, voorbarig weten we nu, uitroepen van het einde van de geschiedenis, lees: de overwinning van het 

(neo)liberale democratische model (Zizek, 2008b, 40).

Die mythe van het einde van de geschiedenis is intussen zelf pijnlijk aan haar einde gekomen. Zizek (2009, 

5) omschrijft dit einde van Fukuyama’s droom als volgt: “It thus seems that Fukuyama's utopia of the 1990s 

had to die twice, since the collapse of the liberal-democratic political utopia on 9/11 did not affect the 

economic utopia of global market capitalism.” De aanslagen van 11 september 2001 zouden het einde van 

het politieke luik van een liberaal-democratische wereldordening onder leiding van de VS betekenen en de 

financieel-economische crisis zou op haar hoogtepunt in 2008 het einde van het economische gezicht van 

Fukuyama’s droom inluiden.

Ook andere waarnemers hebben in de huidige crisis het einde ontwaard van zowel het neoliberalisme als het 

tijdperk waarin de VS als enige dominante macht centraal zou staan in de wereldeconomie (Albo, Gindin & 

Panitch, 2010, 15-16). Misschien wordt dit sentiment nog wel het krachtigst weergegeven door journalist 

Paul Mason (geciteerd in Albo, Gindin & Panitch, 2010, 16):
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“Global capitalism, on the precipice of collapse, has been rescued by the state. The alternative was 

oblivion…. we are at the start of an un-American century and a system-wide rethink about the deep 

priorities of the capitalist system…. Basically, neoliberalism is over: as an ideology, as an economic 

model. The task of working out what comes after is urgent. Those who want to impose social justice and 

sustainability have a once-in-a-century chance.”

Toch moet ook de comeback van de staat meteen weer genuanceerd worden. Inderdaad, de recente golf aan 

nationaliseringen die het domino-effect van door faillissementen bedreigde banken moest tegengaan, was tot 

voor kort nog ondenkbaar (Antonopoulou, 2010, 1). Maar tegelijkertijd konden de regeringsleiders in 

kwestie er niet snel genoeg bij zijn om de tijdelijkheid van die maatregelen te benadrukken: aan het privé-

karakter zou niet worden geraakt en ook het bestuur van de banken in kwestie bleef ongewijzigd na de 

kapitaalinbreng van overheden. Bovendien heeft de vrije marktideologie altijd ten dienste gestaan van het 

kapitaal, waarbij de mate van haar aanwezigheid dan ook te maken had met de mate waarin ze nuttig was 

voor de belangen van dat kapitaal (Klein, 2008). In tijden van een economische boom is een “laissez faire” 

beleid voordelig, omdat het toelaat dat speculatieve luchtbellen kunnen opzwellen. Wanneer zo een luchtbel 

dan barst, wordt diezelfde ideologie ineens hinderlijk, gaat ze in slaapstand en wordt de staat van de stal 

gehaald om ter hulp te snellen. Eens de bailouts achter de rug zijn, dan mag je ook de pleidooien voor meer 

vrije markt terug verwachten; aldus Klein. Ze waarschuwt ook voor de gevolgen van dit beleid:

“The massive debts the public is accumulating to bail out the speculators will then become part of a 

global budget crisis that will be the rationalisation for deep cuts to social programmes, and for a 

renewed push to privatise what is left of the public sector.”

Toch ziet ook Dawson (2010, 1) in de huidige meervoudige crisis een duidelijk teken aan de wand dat het 

einde van het neoliberale paradigma onvermijdelijk in zicht is. Hij bevestigt dat er tussen het neoliberale 

tijdperk en wat erop volgt uiteraard belangrijke continuïteiten zullen blijven, maar dat een nieuwe fase van 

het kapitalisme niettemin onvermijdelijk is geworden. Hij meent dat deze nieuwe fase die vandaag in 

wording is het best beschreven kan worden als “groen kapitalisme”. Om dit groen kapitalisme te kunnen

duiden, moeten we echter eerst terugkeren naar de essentie van het kapitalisme, ontdaan van haar soms 

verwarrende neoliberale interpretaties. Het neoliberalisme mag dan immers een belangrijke fase van het 

kapitalisme geweest zijn, ze is niet de enige.

Crisiskapitalisme

Voor het kapitalisme zijn crisissen niet noodzakelijk een negatief gegeven (Mueller & Passadakis, 2009, 5-

6). Deze zorgen immers voor een devaluatie van het overgeaccumuleerde kapitaal en een reductie in de 

bestaande overproductiecapaciteit (bvb. doordat bedrijven de deuren sluiten). Op die manier worden zowel 

kapitaal als industriële capaciteit opnieuw schaarser, wat ze ook winstgevender maakt. Mueller: “Schumpeter 

referred to this as ‘creative destruction’, a kind of radical diet for capitalism.” Naomi Klein, één van de 
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centrale gezichten van de andersglobaliseringsbeweging, schreef een lijvig boek over de logica van het 

crisiskapitalisme: crisissen zijn soms noodzakelijk om nieuwe openingen voor kapitaalsinvesteringen te 

creëren (Klein, 2007). Vaak gebeurt dit onder het mom van de installatie van vrije markt en democratie.

De dynamiek waarbij het kapitalisme omgaat met zijn contradicties en de crisissen waar deze toe leiden 

aanwendt om zichzelf te versterken is niet nieuw. Zo kan in de New Deal van Roosevelt reeds een vroeg 

voorbeeld gevonden worden van de kracht van het kapitalisme en zijn overlevingsmechanisme dat we 

kunnen omschrijven als het vermogen om de oorzaak van de ene crisis te internaliseren om een andere op te 

lossen (Mueller & Passadakis, 2009, 6). De New Deal was het antwoord van Roosevelt op de Grote

Depressie. Hoewel een crash op de beurs van Wallstreet de aanleiding was, was ook toen de echte oorzaak 

overaccumulatie. De economische crisis werd gekoppeld aan een politieke crisis van stijgende 

klassentegenstellingen. De truc die ze toen toepasten was het kanaliseren van dit klassenconflict in een 

politiek minder bedreigende strijd voor hogere lonen. Dit was minder bedreigend omdat de controle over het 

productieproces niet in vraag werd gesteld en in één moeite de hogere lonen de koopkracht en dus ook de 

vraag konden aanzwengelen, wat een potentiële uitweg uit de crisis bood.

Keer op keer zien we dus hoe crisissen het kapitalisme niet verzwakken, maar hernieuwen. Of een crisis nu 

een louter economische oorsprong heeft, of resulteert uit andere processen, telkens ondersteunt een crisis het 

kapitalisme door de oude structuren van sociale instituties en economische praktijken op te ruimen (Hardt, 

2007). Dit proces van destructie is slechts creatief in die zin dat het ruimte schept voor innovatie en voor de 

vorming van nieuwe instituten en processen.

Groen kapitalisme: probleem of oplossing?

Is een groen kapitalisme überhaupt wel mogelijk? Het kapitalisme kan in het geval van een acute ecologische 

catastrofe of crisis, deze makkelijk aanwenden als een nieuw domein van kapitalistische investeringen en 

competitie (Zizek, 2008a, 421). Ecologie verwordt op die manier tot een nieuwe hulpbron voor een volgend 

rondje kapitaalsaccumulatie. Ironisch genoeg is het op die manier misschien net de klimaatcrisis die ertoe bij 

zal dragen dat, ondanks een diepe economische crisis, de kapitalistische hegemonie alsnog behouden blijft 

(Pusey & Russell, 2010).

Bij het bespreken van het concept “groen kapitalisme” is het belangrijk eerst terug te gaan naar de notie van 

crisiskapitalisme. Het is immers net in dergelijke momenten van crisis dat nieuwe vormen van kapitalistische 

waarde, nieuwe fronten voor accumulatie en nieuwe “enclosures” en “dispossessions” worden gecreëerd 

(Sullivan, 2009, 256). De klimaat- of bio-crisis vormt daar geen uitzondering op. (Sullivan, 2009; Mueller & 

Passadakis, 2009). Sullivan (2009, 256): “In this zeitgeist of crisis capitalism, the environmental crisis itself 

has become a major new frontier of value creation and capitalist accumulation.”
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Wat hebben nu de voorstanders van een groen kapitalisme te zeggen over het fenomeen? Om te beginnen 

moeten we vaststellen dat wat ik als “groen kapitalisme” omschrijf vaak verpakt wordt in andere termen als 

“groene groei”, die weliswaar de betekenis niet veranderen. In een recent rapport van de OECD over de 

implementatie van een strategie voor groene groei worden de drie grootste uitdagingen die beleidsmakers het 

hoofd moeten bieden opgesomd: “record unemployment, unsustainable fiscal deficits and low growth.” 

(OECD, 2010, 7) Alle drie verwijzen ze, zonder uitzondering, naar de economische crisis. Eén zin verder 

wordt dan gewag gemaakt van de milieuproblematiek: “All this in a context where environmental and 

climate concerns are becoming an increasingly important component of economic policy.” De 

milieuproblematiek krijgt zo meteen haar plaats gewezen. Ze wordt behandeld als een component van het 

economische beleid. Het OECD spreekt van de noodzaak om met een “policy hat trick” de condities voor 

een duurzaam groeipad te creëren. Gurria, de secretaris-generaal van het OECD, stelt zich de vraag hoe dit te 

doen als de traditionele groeimotors in slow-motion bewegen? Zijn antwoord: “There is no easy answer, but 

there are two clear opportunities that we can harness: innovation and green growth.” Het witte konijn dat zo 

tevoorschijn getoverd wordt is voor de gelegenheid groen gekleurd. In het beleidsrapport dat het UNEP in 

september 2009 voor de G20 heeft opgesteld inzake zijn streven naar een “Global Green New Deal”, klinkt 

het allemaal, zoals verwacht, wat minder “economisch” en krijgt het ecologische aspect een evenwaardige 

rol. De UNEP ziet zijn oproep tot een Global Green New Deal weliswaar als een antwoord op de financieel-

economische crisis, maar wil naast het streven naar een heropleven van de mondiale economie, tevens 

“simultaneously accelerating the fight against climate change, environmental degradation and poverty.”

(UNEP, 2009, 1) Het UNEP wil dus beide doelstellingen gelijktijdig gerealiseerd zien en doet hiervoor een 

oproep om de zogenaamde “stimulus packages” doelgericht in te zetten. Het UNEP doet ook aanbevelingen 

omtrent aandachtspunten voor de nationale en internationale beleidsarchitectuur (UNEP, 2009, 2). Waar de 

nationale aanbevelingen gaande van energie-efficiëntie tot een verbeterd landgebruik hoopvol klinken, zitten 

er bij de internationale aanbevelingen toch ook enkele potentiële zorgenkindjes, met name opnieuw

verwijzingen naar de koolstofmarkt en markten voor ecosysteemdiensten.

Toch is het vooral de visie van de OECD die typerend is voor een eenzijdig marktgericht denken. De OECD 

(2010, 7) heeft een duidelijke visie op de beleidsmix die nodig is om een groene economie mogelijk te 

maken: “Market mechanisms will be crucial within such policy packages. Some of the most effective tools 

include getting the prices right, encouraging investment in green technologies and eliminating harmful 

policies, like fossil fuel subsidies.” Met dat laatste zal alvast niemand problemen hebben, maar de eerste 

groep van marktgebaseerde mechanismen is een stuk problematischer.

Eén van de fundamentele problemen met dit marktgericht denken is het vasthangen aan één specifieke 

mindset, waardoor denken voorbij de grenzen van het “business as usual” moeilijk tot onmogelijk wordt. 

Chatterton (2009b) schrijft hierover het volgende: “(…)there is no environmental crisis, the crisis is the 

environment. As long as we see something called ‘the environment’ separate from us, we have something to 

use, abuse, sell, commodify, and when it’s broken, ‘we’ can fix ‘it’. While it’s separate from us, the problem 
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is not caused by us. This has been the long-standing tendency every since the Enlightenment to objectify 

nature as something separate from humans in order to dominate and exploit it, rather than to see it as 

something we intrinsically depend upon.”

De ideologie van het groen kapitalisme is dan ook meteen op veel kritiek ontvangen. Hierna gaan we dieper 

in op de aard en de alternatieven van de climate justice beweging, maar hier willen we reeds de voornaamste 

kritieken van deze beweging op dit systeem van “groen kapitalisme” weergeven. Mueller en Passadakis 

(2008) schreven een beknopte doch vernietigende kritiek genaamd “20 theses against green capitalism”. In 

deze twintig theses balden ze zowel hun kritiek op de valse oplossingen die het groene kapitalisme voorstaat, 

als de inherente bedreiging die uitging van een nieuw groen kapitalistisch wereldsysteem. Mueller en 

Passadakis:

“Green capitalism 2.0 cannot solve the biocrisis (…) but rather tries to profit from it. It therefore does

not fundamentally alter the collision course on which any market-driven economy sets humanity with the 

biosphere.” Ook Wallis (2009, 2) ziet hier hoe tevergeefs geprobeerd wordt om twee antagonistische 

noties te verzoenen. Antagonistisch want “to be green means to prioritize the health of the ecosphere, 

with all that this entails in terms of curbing greenhouse gases and preserving biodiversity. To promote 

capitalism, by contrast, is to foster growth and accumulation, treating both the workforce and the natural 

environment as mere inputs”.

Los van deze fundamentele kritiek, waarschuwen Mueller en Passadakis (2008) ook voor onterechte 

vergelijkingen met de New Deal van de jaren 1930. Terwijl die New Deal, onder druk van sterke sociale 

bewegingen, gekenmerkt werd door een gedeeltelijke herverdeling van macht en rijkdom, is daar bij de 

“Green New Deal” vandaag geen sprake van. Meer nog, een systeem van groen kapitalisme zou volgens 

verschillende auteurs noodgedwongen een autoritair systeem moeten zijn (Mueller & Passadakis, 2008; 

Chatterton, 2009; Dawson, 2010, 3-4). Een dergelijk autoritair optreden zou nodig zijn om de sociale onrust 

die voortkomt uit een nog stijgende armoede en ongelijkheid te beteugelen en meteen ook gelegitimeerd 

worden door de constante dreiging die uitgaat van de ecologische crisis (Mueller & Passadakis, 2008).

Aangezien groen kapitalisme de contradicties die inherent zijn aan het kapitalistische systeem niet oplost 

maar net verder uitbuit, zal dit uiteindelijk leiden tot wat Bauman “human waste” noemt (Dawson, 2010, 3). 

Deze “verspilde levens” zijn dan een gevolg zowel van de ecologische instabiliteit die tot uiting komt in 

watertekorten, gefaalde oogsten en extreme weersomstandigheden, als van gedwongen verplaatsingen die 

een rechtstreeks gevolg zullen zijn van het groen kapitalistische beleid. Zo zien we vandaag reeds een 

gigantische golf van ontheemde boeren en inheemsen, verdreven voor grote monoculturen. Het overschot 

aan mensen dat hierdoor ontstaat dreigt zijn heil te moeten gaan zoeken in de immer groeiende 

sloppenwijken rond grote steden die zo kenmerkend zijn geworden voor de neoliberale periode. De 

bedreiging die van dergelijke verspilde mensenlevens uitgaat, kan slechts gecontroleerd worden door een 

sterke autoritaire staat.
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Er moet echter opgemerkt worden dat, ondanks alle democratische retoriek, ook de Westerse kapitalistische 

maatschappij in de voorbije decennia reeds een sterke evolutie naar meer autoritaire systemen heeft gekend. 

Onder andere een sterke urbanisering heeft deze evolutie versterkt, zoals ook Bookchin (1986, 87) 

benadrukte: 

“The need to manipulate immense urban populations—to transport, feed, employ, educate and 

somehow entertain millions of densely concentrated people—leads to a crucial decline in civic and social 

standards. A mass concept of human relations—totalitarian, centralistic and regimented in orientation—

tends to dominate the more individuated concepts of the past. Bureaucratic techniques of social 

management tend to replace humanistic approaches.”

Enigszins militant politiek protest, zelfs wanneer het strikt geweldloos, is de voorbije jaren ook in stijgende 

lijn geconfronteerd met repressie. Wat betreft politierepressie betekenden de acties gedurende de klimaattop 

in Kopenhagen een nieuw triest dieptepunt (Mueller, 2010).

A Green New Deal: progressieve stap in de goede richting of meer van 
hetzelfde?
Toch brengt de notie van een “Green New Deal” heel wat discussie los, ook binnen de klimaatbeweging 

waar er voor- en tegenstanders zijn. Waar ondermeer Klein (2008) en Dawson (2010b) zich eerder positief 

uitlaten over het idee, zijn Mueller & Passadakis (2009) en Foster & McChesney (2010) absolute 

tegenstanders die een vernietigend oordeel vellen over het potentieel van een Green New Deal om de crisis 

(en au fond gaat dit op voor zowel de ecologische als economische) op te lossen. Beide kampen zijn het eens 

over de desastreuze rol van het kapitalisme op mens en ecosysteem, maar niettemin is er verdeeldheid over 

de dan te volgen weg. We zouden beide posities grosso modo kunnen opdelen in een kamp van keynesianen 

en een kamp van antikapitalisten. Toch moeten we ook met deze indeling voorzichtig zijn, daar niet iedereen 

per definitie hetzelfde bedoelt wanneer hij of zij het heeft over een “green new deal”.

Voor Klein (2008) roept het idee van een New Deal associaties op met de historische tegenhanger, waar 

beleidsmakers vooral onder een enorme druk van de straat, eerder dan door vriendelijk lobbywerk, 

gedwongen waren hun beleid in ernstige mate sociaal te corrigeren. Dawson heeft het over een programma 

van “environmental keynesianism” als beste antwoord op de actuele crisis (Dawson, 2010b). De Green New 

Deal die Dawson voorstaat gaat met zijn pleidooi voor een radicale transformatie of zelfs ontmanteling van 

internationale financiële instellingen waarschijnlijk een pak verder dan diegene waarvoor het UNEP pleit.

Mueller & Passadakis (2009, 9) geven toe van alle pogingen om het kapitalisme onder het mom van een 

groene economie een doorstart te geven de Green New Deal er als de meest progressieve versie uitkomt. De 

daarin voorgestelde sleutelmaatregelen zoals financiële regulering en “deficit spending” om massaal in te 

zetten op hernieuwbare energie en zo meteen de werkgelegenheid weer op te krikken zijn op zich ook niet 

het probleem. De bezwaren die Mueller en Passadakis hebben tegen het “New Deal”-denken beginnen bij de 

probleemanalyse die de oorzaak van de problemen ziet in het huidige model van globalisering, waar die 
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volgens de auteurs elders ligt, namelijk in ons kapitalistische en op fossiele brandstoffen gebaseerde 

economische model. Op deze manier stopt de kritiek bij het masker van het neoliberalisme, waarbij het echte 

probleem, dat van de oneindige groei op een eindige planeet genegeerd wordt. Dat is nochtans de 

fundamentele uitdaging die het kapitalisme, met zijn onstopbare drang tot accumulatie stelt. Verder stellen 

de auteurs dat voorstanders van een nieuwe New Deal blijkbaar vergeten zijn dat de oorspronkelijke versie 

ook een hoge kostprijs had die in de periode na de Grote Depressie afgewenteld werd op andere domeinen. 

Eén van de domeinen die hier toen het slachtoffer van was, was net het milieu dat nu zelf in een diepe crisis 

verwikkeld is.

Ook Foster & McChesney (2010) staan dus afkerig tegenover de Green New Deal, net omdat die in hetzelfde 

bedje ziek zou zijn als haar historische precedent, die gebaseerd was op Keynes’ theorie. Hun kritiek die 

veeleer economisch geïnspireerd is, stelt dat als we de huidige situatie analyseren vanuit dit denkkader, we er 

dan moeten van uitgaan dat het herstel van de structurele loskoppeling van lonen en productiviteitsgroei het 

voornaamste antwoord is op de financieel-economische crisis. Deze aanpak miskent echter de fundamentele 

natuur van de moderne economie haar accumulatieprobleem, die gelegen is in een diepgewortelde neiging tot 

stagnatie door een hoge graad van oligopolie (die een monopolie benadert) en een industriële verzadigdheid. 

Zowel reëel als potentieel surplus liggen zo aanzienlijk hoger dan op een comfortabele manier door 

inversteringen en consumptie opgevangen zou kunnen worden. Het gevolg is dat een proces, genaamd 

“financialisation”4, de economie die door overproductie geplaagd werd gedurende de voorbije decennia heeft 

moeten opkrikken met financiële instabiliteit en ernstige financiële crisissen tot gevolg. Foster & McChesney 

zijn het dus met Mueller eens waar hij stelt dat het fundamentele probleem niet het neoliberalisme, maar wel 

het kapitalisme is. Het is onwaarschijnlijk dat het kapitalisme op korte termijn op barsten staat, maar het lijkt 

wel af te stevenen op een langdurige stagnatie, gekoppeld aan hoge financiële instabiliteit. In een dergelijke 

situatie zijn ook te verwachten: verhoogde militaire uitgaven (en dus dreigende oorlogsvoering) en een 

continuering van de harde tijden voor zij die onderaan de ladder staan in onze maatschappij. Hogere lonen en 

inkomensverdeling, vooraan in de benadering van Keynes en zijn moderne aanhangers, zijn op korte termijn 

een welgekomen verademing – in de mate dat ze binnen het huidige systeem effectief gerealiseerd zullen 

worden- maar ze zullen de onderliggende problematiek waarvoor het kapitalisme ons stelt dus niet oplossen 

(Foster & McChesney , 2010).

Het institutionele kader en de “flexibele mechanismen”
Alle goede bedoelingen ten spijt, wordt ook het officiële UNFCCC-verhaal voor een groot stuk gegijzeld 

door het heersende hegemonische denken. Iets wat ons overigens niet moet verbazen daar het de bestaande 

politieke (en economische) elites zijn wiens stem ook daar het zwaarste doorweegt. De climate justice 

beweging klaagt dan ook in het bijzonder het marktgerichte denken binnen deze onderhandelingen aan en 

heeft het in deze over “valse oplossingen”. Zo zitten er bij veel van de ogenschijnlijk ambitieuze maatregelen 
                                               
4 “Financialisation” beschrijft de massale expansie van financiële instrumenten in de economie, gekoppeld aan de 

groeiende macht van financiële instellingen (Turbulence, 2008, 28).
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talrijke addertjes onder het gras. Neem nu het hele “cap-and-trade”-verhaal. In de realiteit draagt dit soort 

maatregelen vooral bij tot de creatie van nieuwe virtuele financiële marken (Charkiewicz, 2009, 18).

Er is intussen vrijwel wetenschappelijke consensus over de menselijke bijdrage aan klimaatverandering, net 

zoals er ook consensus is over het feit dat we een gevaarlijke drempel, een zogenaamd “point of no 

return” naderen en dat ernstige maatregelen noodzakelijk zullen zijn. Er bestaat nog enige discussie over 

wat nu het niveau is waarop de uitstoot van broeikasgassen moet gestabiliseerd worden, maar dat sterke 

reducties in menselijke uitstoot nodig zijn, dat lijdt geen twijfel. Het grootste punt van discussie op de 

internationale agenda is dan ook niet de aard of de ernst van het probleem, maar wel de gewenste 

maatregelen. Binnen het UNFCCC pleitten vooral de ANNEX 1-landen5 voor “marktgebaseerde 

oplossingen”. Emissiehandel, clean development en joint implementation zijn enkele van deze oplossingen 

die niet voorbij gaan aan het marktgericht denken. Vele critici van deze aanpak (ondermeer Bello (2009), 

Mueller & Passadakis (2009&2010)) menen dat het probleem niet valt op te lossen “met de manier van 

denken die ze veroorzaakt heeft”.

Mueller en Passadakis (2010) staan heel skeptisch ten opzichte van het UNFCCC, daar ze geloven dat deze 

structuur “is going to be a central regulatory instance of green capitalism, comparable to the structural role 

played by the WTO in neoliberal capitalism”. Brunnengräber (2009) beschrijft het Kyoto Protocol als “a set 

of political rules for the economic management of a capitalist crisis phenomenon, which had already been on 

the agenda long before the financial crisis”. Hij beargumenteert dat niet ecologische vraagstukken, maar wel 

machtige economische belangen die aanstuurden op marktgerichte oplossingen primeerden bij de 

onderhandelingen. De voornaamste voorwaarde was hierbij dat emissiereducties niet mochten resulteren in 

een verlies aan economische competitiviteit of een aantasting van de groeidoelstellingen.

Binnen het Kyoto Protocol werden dan ook verschillende flexibele mechanismen geïnstalleerd die het 

mogelijk moeten maken voor landen om hun reductiedoelstellingen zo goedkoop mogelijk te realiseren, 

geheel binnen de gangbare economische logica. We zullen er hier twee bespreken: emissiehandel en Clean 

Development Mechanism’s (CDM)6. 

Het idee van emissiehandel is dat er goed aan gedaan wordt om uitstootrechten verhandelbaar te maken, 

zodat reducties zo goedkoop mogelijk gemaakt kunnen worden. De achterliggende gedachte daarbij is dat het 

voor het milieu niet uitmaakt waar er gereduceerd wordt, zolang als er maar gereduceerd wordt. 

Brunnengräber stelt dat dit mechanisme enkel zou kunnen werken als uitstootrechten schaars en bijgevolg 

ook duur zijn. Echter, “If they are too cheap, they do not generate pressure towards reducing emissions and 

their steering effect remains limited.” (Brunnengräber, 2009)

                                               
5 Dit zijn grosso modo de geïndustrialiseerde landen. De ANNEX I-landen zijn tevens de enige die onder het Kyoto 

Protocol bindende doelstellingen hebben opgelegd gekregen.
6 De derde is Joint Implementation, vergelijkbaar met CDM, maar tussen geïndustrialiseerde landen onderling en 

daarom hier dus minder relevant.
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Op basis van het Clean Development Mechanism kunnen landen en hun bedrijven opnieuw hun 

doelstellingen nakomen buiten het eigen grondgebied, door het investeren in projecten die CO2 “besparen” 

in ontwikkelingslanden (Fisher, 2009). Een van de voorwaarden bij CDM, die echter amper te controleren 

valt, is additionaliteit. Er moet dus sprake zijn van een reductie die zonder de inkomsten die het systeem 

voortbrengt niet mogelijk ware geweest. Hoewel het eerste idee achter CDM datgene van de 

technologietransfer die het mogelijk moeten maken om een ecologischer ontwikkelingspad af te leggen is, 

speelt in de praktijk vooral mee dat het op die manier mogelijk wordt reductiedoelstellingen te halen zonder 

reëel te moeten reduceren in eigen land (Brunnengräber, 2009).

Het centrale idee aan de basis van de flexibele mechanismen is dus eenvoudig: de transitie (voor 

industrielanden) relatief pijnloos en zelfs winstgevend maken (Bello, 2009). Op ontwikkelingslanden heeft 

de emissiehandel echter een perverse impact (Fischer, 2010). Bedrijven kunnen immers enkel beroep doen 

op de voordelen in landen die de nodige regulering omtrent emissiereducties ontbreken, daar Clean 

Development Mechanisms geen voordelen toekennen waar de inspanningen van bedrijven aan bindende 

wetgeving te danken zijn. Op die manier dreigt het CDM overheden te ontmoedigen om wetgevende 

bepalingen aan te nemen, mede onder druk van het lobbywerk van bedrijven die hun financiële voordelen in 

het kader van CDM, die soms een aanzienlijk onderdeel van de inkomsten uitmaken, niet willen verliezen. 

Bovendien staan deze mechanismen toe dat ook dergelijke voordelen worden toegekend aan projecten die 

broeikasgassen produceren, zolang de hoeveelheid die ze produceren maar onder het nationale gemiddelde 

ligt.

De Indische casus: een dodelijke mix van klimaatcrisis en groen kapitalisme

“Big Dams are to a nation's 'development' what nuclear bombs are to its military arsenal. They're both 

weapons of mass destruction.” (Arundhati Roy, 1999)

Voor- en tegenstanders van de marktgebaseerde oplossingen voor de klimaatproblematiek bekampen elkaar 

maar al te vaak in heel technische discussies, die los staan van de realiteit van de getroffenen. Bovendien is 

het samenspel van specifieke gevolgen van de klimaatopwarming en de effecten van het beleid dat hier 

tegenover staat voor iedere casus, ondanks gelijkenissen en gemeenschappelijke patronen, ongetwijfeld 

verschillend. Daar klimaatverandering geen verre apocalyptische nachtmerrie is, maar een verschijnsel in 

het hier en nu, loont het om naar de praktijk te kijken. We hebben hier niet de ruimte om verschillende cases 

in detail uit te werken, maar willen ter illustratie toch één case kort onder de loep nemen. Uit de Indische 

case blijken zowel hoe ernstig de socio-economische en politieke gevolgen van de opwarming van de aarde 

kunnen zijn, als hoe een ondoordacht beleid evenzeer nefaste gevolgen kan hebben.
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India is, samen met China, een land dat ons voor een aantal grote dilemma's stelt inzake de 

klimaatproblematiek. Niet alleen omdat er in beide landen meer dan een miljard inwoners leven en omdat de 

landen in sneltempo verder industrialiseren, maar ook omwille van de grote armoede en ongelijkheid die 

deze grote landen nog steeds kenmerken. Bovendien staat de geografische ligging van India garant voor het 

ondergaan van grote gevolgen van de klimaatverandering.

Een stijging van het zeeniveau die zout water in de Ganges zou brengen, kan goed zijn voor de vernieling 

van miljoenen ares vruchtbare grond (Giri & Connellan, 2009). Tegen 2050 kan India reeds te maken 

krijgen met een verlies van 18% aan opbrengst van granen (Global Leadership for Climate Action, 2009). 

Tegen 2080 wordt zelfs een opbrengstverlies van 30 à 40% verwacht. Ook het World Food Program (WFP) 

van de Verenigde Naties benadrukt dat India bijzonder hard getroffen dreigt te worden qua 

voedselvoorziening (WFP, 2009). In haar publicatie die de veelzeggende naam Climate Change and Hunger 

draagt, stelt het WFP dat bij een stabilisering van de uitstoot van broeikasgassen op een niveau van 

550ppmv er aanzienlijk minder opbrengstverlies zou zijn dan in een scenario zonder dergelijke 

uitstootreductie, maar dat niettemin het Indische subcontinent naast een aantal andere gebieden met 

verliezen geconfronteerd zal worden.

Dat het probleem van voedselveiligheid niet uit de lucht gegrepen is en ernstige gevolgen kan hebben, bleek 

ook in India reeds in de voedselcrisis van 2007. Toen werden ook de Indiërs geconfronteerd met sterk

gestegen voedselprijzen door een schaarste op de wereldmarkt, wat op zijn beurt leidde tot voedselrellen in 

de Indische deelstaat West-Bengalen (McMichael, 2009). De Indische overheid moest zelfs een 

uitvoerverbod7 instellen om erger te voorkomen (Borger, 2008).

Naast evidente voedselveiligheidsproblemen zou dit ook tot een aanwakkering van andere conflicten 

kunnen leiden, meer bepaald met betrekking tot de Naxalieten. De Naxalieten zijn een maoïstische 

rebellenbeweging die in 1967 ontstaan is als afsplitsing van de Communistische Partij van India

(Marxistisch). Ze claimen het op te nemen voor de landloze armen en te strijden tegen repressie van de 

Indische staat (Magioncalda, 2010). Het was trouwens in de eerste plaats net een milieudegradatie van het 

platteland die hun rebellie heeft aangewakkerd (Giri & Conellan, 2009). In 2006 reeds noemde premier 

Manmohan Singh de Naxalieten 's lands grootste bedreiging (Magioncalda, 2010).

De marktgerichte oplossingen die door het Kyoto Protocol worden gepromoot kunnen grote gevolgen 

hebben voor India. Zo vindt met steun van de Wereldbank een immens project plaats voor de aanbouw van 

een waterkrachtcentrale (Fischer, 2010). De Wereldbank verdedigt het project, maar het “Rampur 

hydropower Project” dreigt zware gevolgen te hebben. Zoals bij de meeste grote damprojecten dreigt 

immers vooral de lokale bevolking een hoge prijs te betalen. Volgens het “Resettlement Action Plan” van 

                                               
7 Enkel voor de basmati-variant die als luxeproduct wordt gezien, werd een uitzondering gemaakt.
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de Wereldbank zal het project vier dorpen treffen, het opvorderen van publieke en private grond vergen en 

talrijke families dwingen tot verplaatsing. Dit is slechts één van vele voorbeelden waar we zien dat de 

Wereldbank en het ADB8 emissiehandel gebruiken bij het rationaliseren en zelfs financieren van projecten 

waarvan we kunnen vaststellen dat ze niet alleen onmiskenbaar schade toe brengen aan de lokale bevolking, 

maar ook bijdragen tot het insluiten van India in een broeikasgasintensief groeimodel. 

                                               
8 Asian Development Bank, een regionale ontwikkelingsbank.
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Climate Justice en de nieuwe tegenhegemonische 
beweging

“Men fight and lose the battle, and the thing they fought for comes about in spite of their defeat, and when it turns to be 

not what they meant, other men have to fight for what they meant under another name.” (William Morris, geciteerd 

door Bookchin, 1998, 63)

"If Seattle was the movement of movements' coming-out party, then maybe Copenhagen will be a celebration of our 

coming of age." (John Jordan, geciteerd door Klein, 2009)

Climate Justice

Climate Justice is een relatief recent concept, waarvoor nog geen algemeen aanvaarde definitie bestaat. Daar 

het concept zijn opmars vooral doorheen het werk van een aantal NGO’s en sociale bewegingen heeft 

gemaakt, is het aangewezen daar te rade te gaan in een poging het begrip wat concreter in te vullen. Een 

relatief eenvoudige definitie vinden we terug in een publicatie van Friends of the Earth Australië (2006, 4):

“Climate justice ultimately means that all people have the right to an equitable share of the world’s 

natural resources within ecological limits. It is about redressing inequalities of wealth, power and access 

to the earth’s resources.”

Voor wie streeft naar climate justice is de vraag hoe de klimaatcrisis aan te pakken even belangrijk als het 

effectief stoppen van klimaatverandering (Rising Tide!, 2010, 16). Het volstaat immers niet om louter 

wetgevend op te treden. Een echte aanpak moet de systemische oorzaak van de crisis niet uit de weg gaan, 

maar net confronteren. Rond de identiteit van die oorzaak windt Rising Tide! geen doekjes: of het zich nu 

groen noemt of niet, het kapitalisme met zijn onvoorwaardelijke marktorthodoxie en bedrijfscultuur zijn de 

enige echte grondoorzaak van de klimaatcrisis. Antwoorden zoeken voor dit probleem binnen een 

marktgericht denken is dan ook verloren moeite. 

Als we de klimaatproblematiek niet op een rechtvaardige manier kunnen oplossen binnen het huidige 

marktdenken, waar liggen de antwoorden dan wel? Naast de erkenning dat de verantwoordelijkheid voor de 

klimaatcrisis ligt bij de geïndustrialiseerde landen van de “Global North”9, moeten we ook vaststellen dat de 

voornaamste slachtoffers aan de andere zijde vallen: “peasants, indigenous peoples, fisher-folk, women, 

people of color and poor communities have been disproportionately affected by climate change, as well as by 

                                               
9 De concepten “Global North” en “Global South” vallen grotendeels samen met het geografische Noorden (met een 

concentratie in hoogontwikkelde landen) en het geografische Zuiden (met vooral ontwikkelingslanden), maar er is 
wel een nuanceverschil. De terminologie van “Global North” en “Global South” is bij nogal wat actoren in de 
tegenbeweging populair omdat ze aangeeft dat welvarendheid en armoede geglobaliseerde fenomenen zijn waarvan 
het steeds moeilijker wordt om ze geografisch af te lijnen.
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the fossil fuel industry and by false solutions to climate change, such as tree plantations, genetically modified 

organisms like crops, large scale hydro projects and agrofuels.” (Rising Tide!, 2010, 16). Een climate justice 

perspectief erkent, aldus Rising Tide!, dat niet de marktgebaseerde oplossingen, maar wel de duurzame 

praktijk van deze getroffen volkeren en gemeenschappen de richting kunnen aangeven.

Climate Justice is als concept doorheen de jaren steeds meer op de voorgrond gekomen bij de bewegingen 

die werken rond de klimaatproblematiek. Dit is mede zo dankzij de inspanningen van enkele snel groeiende 

netwerken, zoals Climate Justice Action (CJA) en Climate Justice Now! (CJN!), die hierna nog uitgebreid 

besproken worden. Dat de uitdrukking “climate justice” aan populariteit gewonnen heeft, maakt haar echter 

ook aantrekkelijker voor recuperatie. En kapers op de kust zijn er genoeg, want er zijn immers vele soorten 

groen. Mueller & Passadakis (2008) waarschuwen dan ook voor de uitverkoop van de milieubeweging: 

“In green capitalism, there is a danger that established, mainstream environmental groups will come to 

play the role that trade unions played in the Fordist era: acting as safety valves to make sure that 

demands for social change, that our collective rage remain within the boundaries set by the needs of 

capital and governments.”

Hier blijkt echter reeds dat de voornaamste voorvechters van climate justice heel duidelijk en expliciet 

stelling innemen tegen het liberaal-kapitalistische hegemonische denken en dit soort denken zelfs 

omschrijven als de grondoorzaak van de meervoudige crisis waarmee we geconfronteerd worden. Het is deze 

beweging, radicaal in oppositie tegen de hegemonische consensus, die we verder onder de loep gaan nemen. 

Een geloofwaardige tegenhegemonische beweging moest echter aan twee voorwaarden voldoen: het is niet 

voldoende een kritiek te leveren, er moeten ook alternatieven geboden worden. Hoe concreet die 

alternatieven reeds geformuleerd moeten zijn, dat is voer voor discussie, maar het volstaat niet te stellen dat 

de oplossingen gezocht moeten worden “in de praktijk van getroffen gemeenschappen”. Want waaruit bestaat 

deze praktijk dan en wat maakt deze tot een valabel alternatief?

Wortels van de Climate Justice beweging

Een beweging ontstaat niet uit het niets. Ook de climate justice beweging niet. Deze beweging treedt in de 

voetsporen van een lange strijd tegen een hegemonisch kapitalistisch systeem. Alle wortels en 

inspiratiebronnen voor de beweging toelichten zou, zo het al geen onbegonnen werk is, alleszins niet passen 

binnen de beperkte ruimte die ik hier heb. Toch is het nuttig om even stil te staan bij enkele van de 

voornaamste tradities die de beweging zowel geïnspireerd hebben, als vandaag nog steeds helpen vormen. Ik 

behandel hieronder kort de invloed van twee klassieke tradities die, los van talrijke raakpunten, vaak een 

antagonistisch bestaan hebben gekend binnen de socialistische beweging, met name het marxisme en het 

anarchisme. Daarna ga ik nog even in op het ecofeminisme en op de notie van “environmentalism of the 

poor”. Deze laatste traditie biedt een verfrissend en alternatief perspectief, omdat ze niet zozeer voortkomt 

uit intellectueel of ideologische gekleurd denkwerk, maar gebaseerd is op de praktijk van armen zelf. Tot slot 
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wordt de directe voorganger van de climate justice beweging, met name de andersglobaliseringsbeweging, 

ook nog even toegelicht.

Anarchisme en de libertaire traditie
Het anarchisme is zonder twijfel één van de minst begrepen ideologische tradities van de voorbije eeuwen. 

Het begint reeds bij de pijnlijke associatie van anarchisme met chaos, die berust op een – al dan niet bewuste 

– foutieve vertaling uit het Grieks (Guerin, 1970). Ook andere vooroordelen en misverstanden, als zou het 

anarchisme inherent gewelddadig zijn, afkerig staan van iedere vorm van organisatie, beschaving of zelfs

samenleving, en van ieder gebruik van technologie10, hebben bijgedragen tot de lange traditie van vaak 

oneerlijke representaties van het anarchistische gedachtegoed. Daarom is het belangrijk om ondanks de 

beperkingen die de omvang van deze paper stelt, toch enige ruimte voor te behouden om het belang van de 

libertaire erfenis voor de climate justice beweging te belichten.

Anarchisme betekent, letterlijk vertaald, de afwezigheid van autoriteit (Guerin, 1970; Ward, 2004). 

Anarchisten achten een georganiseerde samenleving zonder overheid zowel mogelijk als wenselijk (Ward, 

2004, 1). Anarchisten en links-libertairen11 hebben reeds in de eerste dagen van het moderne ecologische 

bewustzijn een belangrijke bijdrage geleverd tot het moderne ecologisch denken, niet in het minst door 

fundamentele vragen te stellen bij de relatie tussen samenleving en natuur (White & Kossoff, 2007, 55).

Prominente anarchisten als Kropotkin, Réclus en Godwin hebben zich van meet af aan verzet tegen de visies 

van Malthus en het sociaal-darwinisme. Ze geloofden daarentegen sterk in de mogelijkheden van 

technologische vooruitgang om de levensomstandigheden van allen te verbeteren. Anarchisten hebben op 

drie overlappende terreinen bijgedragen aan het debat over de relatie tussen samenleving en natuur. Vooreerst 

hanteerden ze vaak een ethisch naturalisme, wat wil zeggen dat ze uit de organisatie van de natuur inspiratie 

putten voor een ordening van de “bevrijde samenleving”. Vervolgens hebben anarchisten rechtstreeks 

deelgenomen aan debatten op het domein van biologie, dat van de evolutieleer en dat van de ecologie. En ten 

slotte hebben recentere anarchisten de hoop van Kropotkin om de natuur te veroveren in functie van het 

gemeenschappelijk welzijn verlaten, om vanuit een kritische anarchistische visie meteen het hele denken
                                               
10 Er moet echter worden opgemerkt dat er in het moderne anarchisme inderdaad een stroming is opgedoken die 

weldegelijk als “anti-technologisch” kan omschreven worden, met name het (anarcho-)primitivisme. Gordon (2009) 
heeft uitvoerig geschreven over de verschillen tussen deze pro- en contra-technologische  perspectieven die hij 
omschrijft als respectievelijk “the Promethean and primitivist approaches.” Een korte analyse maakt al snel duidelijk 
dat het perspectief dat technologie als potentieel bevrijdend ziet, de belangrijkste impact heeft gehad op de climate 
justice beweging. Het is dan ook op dit perspectief dat ik in mijn overzicht focus. Gordon (2009) maakt meteen ook 
duidelijk waarom ook dit perspectief technologie enkel als “potentieel bevrijdend” ziet: “Anarchists—like their 
Marxist counterparts—constructed a contradiction between technology’s positive nature in principle and its
dominating nature in practice, that is, once inserted into capitalist relations of production.”

11 Ik gebruik hier berust de term “links-libertairen” om verwarring te vermijden. De notie libertair heeft in Europa, 
anders dan de notie liberaal, hoofdzakelijk een linkse bijklank, maar die is de voorbije jaren wel onder vuur komen 
liggen door de opkomst van een oorspronkelijk Amerikaans fenomeen. Daar wordt de oudere links-libertaire 
stroming overschaduwd door de opmars van ultra-rechtse libertairen of anarcho-kapitalisten. Deze zijn evenzeer 
tegen iedere vorm van staat, maar dan wel enkel om de vrije markt te verabsoluteren. Deze worden echter door de 
meeste anarchisten niet als anarchist beschouwd, daar antikapitalisme niet minder belangrijk is dan anti-étatisme 
voor de anarchistische traditie, waarvan de hoofdmoot zich steeds binnen de bredere revolutionaire socialistische 
beweging heeft gepositioneerd.
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over de onderwerping van de natuur die uit de Verlichting voort kwam in vraag te stellen.

Van de klassieke anarchisten heeft Kropotkin zonder twijfel de belangrijkste invloed gehad op de voorlopers 

van een ecologische beweging (Geus, 1993; Ward, 2004; White & Kossoff, 2007). Kropotkin pleitte voor een 

kleinschalige en gedecentraliseerde industrie en voor een evenzeer kleinschalige landbouw in plaats van 

grootschalige voedselproductie (Ward, 2004, 90). In zijn erkenning dat de menselijke noden in stijgende lijn 

toenemen en de bronnen waaruit de mens voor behoeftebevrediging kan putten beperkt zijn, was hij zijn tijd 

ver vooruit. Kropotkin geloofde dat technologische vooruitgang lokale gemeenschappen zou helpen in hun 

streven naar zelfvoorziening (Geus, 1993). Zijn belangrijkste werk, “Mutual Aid”, spitste zich toe op de 

notie van wederkerige hulp, waarvoor hij meende een biologische basis gevonden te hebben. Dit idee van 

wederkerige hulp impliceert dat samenwerking een even belangrijke factor in de evolutie en het voortbestaan 

van soorten is, als de Darwinistische analyse van competitie en strijd. Naast een analyse van het voorkomen 

van wederkerige hulp in de natuur, toonde hij ook het belang aan van dit fenomeen in de menselijke 

geschiedenis. Het was, aldus Kropotkin, slechts wanneer “man fell in love with authority”, wat historisch 

samenviel met de verzwakking van de steden en de vestiging van een sterke staat, dat het principe naar de 

achtergrond verdween.

Veruit de belangrijkste vernieuwer binnen de libertaire traditie in de 20ste eeuw was Murray Bookchin, een al 

te vaak vergeten klokkenluider die meerdere ecologische problemen mee op de agenda heeft gezet. Reeds in 

196512 waarschuwde Bookchin voor mogelijk desastreuze gevolgen van de opwarming van de aarde: 

“It can be argued on very sound theoretical grounds that this growing blanket of carbon dioxide, by 

intercepting heat radiated from the earth, will lead to more destructive storm patterns and eventually to 

melting of the polar ice caps, rising sea levels, and the inundation of vast land areas.” (Bookchin, 1986, 

82).

Bookchin ontwikkelde later een nieuwe theorie, sociale ecologie genaamd, die zich eerst binnen de 

anarchistische traditie en later, nadat Bookchin zichzelf van het moderne anarchisme had gedistantieerd, in 

de libertaire marge ervan verder zou ontwikkelen. Sociale ecologie is gebaseerd op de veronderstelling dat 

alle hedendaagse ecologische problemen hun oorsprong vinden in diepgewortelde sociale problemen

(Bookchin, 2003). Sociale en ecologische problemen zijn voor Bookchin onafscheidelijk met elkaar 

verbonden, waarbij er een onderscheid gemaakt moet worden tussen “symptoms” en “root causes”. Dé 

grondoorzaak is een onpersoonlijk marktsysteem dat slechts één non-optie als keuze kent: “grow or die!” Het 

kernprobleem dat hiertoe aanleiding heeft gegeven is voor Bookchin het ontstaan van een hiërarchische 

mentaliteit die ervoor heeft gezorgd dat mensen zowel hun medemens als de natuur wensen te overheersen. 

De alternatieve ecologische maatschappij die uit deze ideeën naar voor komt is een maatschappij waar de 

representatieve democratie plaats heeft geruimd voor een directe, eco-technologie fossiele brandstoffen heeft 

                                               
12 Het boek waaruit ik de tekst gehaald heb is een herdruk uit 1986, met een nieuwe introductie van de auteur. Hierin 

geeft Bookchin echter zelf aan de oorspronkelijke teksten bewust niet te willen wijzigen en enkel door middel van 
de nieuwe introductie in een update te willen voorzien. Het essay waaruit ik citeer, “Ecology and Revolutionary 
Thought” dateert uit februari 1965.
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verdrongen, productie slechts gebeurt in functie van gebruik en niet voor winst en de distributie van 

goederen is gebaseerd op menselijke noden.

Tot op vandaag speelt het anarchisme een belangrijke rol bij de opbouw van een tegenhegemonische

beweging. De stroming mag dan wel lange tijd in de schaduw van het marxisme gestaan hebben, na de val 

van de Berlijnse Muur en in het bijzonder met de opkomst van de andersglobalistische beweging heeft ze 

weer aan invloed gewonnen13. David Graeber (2002, 62) schreef hierover: 

“The very notion of direct action, with its rejection of a politics which appeals to governments to 

modify their behaviour, in favour of physical intervention against state power in a form that itself 

prefigures an alternative—all of this emerges directly from the libertarian tradition. Anarchism is the 

heart of the movement, its soul; the source of most of what’s new and hopeful about it.”

Die trend zette zich door bij de opkomst van een radicale klimaatbeweging, waar anarchisten, zeker in de 

aanvangsperiode van het trendsettende Britse klimaatactiekamp, een cruciale rol hebben gespeeld.

Chatterton (2009b) verwoordt met betrekking tot de klimaatproblematiek treffend de totaalkritiek die zo 

typerend is voor het anarchisme: 

“Understanding the problem is not just about being against the market, or being anti-capitalist. A 

movement against climate change also needs to be anti-authoritarian, anti-racist and anti-patriarchal. 

This means challenging the domination and oppression of certain groups over others, and tackling the 

massive gender inequalities and racism that characterise our world.”

Van marxisme tot eco-socialisme
De visie van Marx en Engels op de relatie tussen mens en natuur was dubbelzinnig. Enerzijds drukten ze 

inderdaad uit dat technologische en wetenschappelijke vooruitgang een einde zou maken aan de tirannie van 

de natuur, maar anderzijds waren ze zich maar al te goed bewust van de ecologische connectie tussen de 

mens en zijn omgeving, de niet-menselijke natuur (Merchant, 1992, 138-139). Zo analyseerde Marx in Das 

Kapital reeds de ecologische neveneffecten van de kapitalistische productiemethode, onder meer met een 

analyse van grootschalige versus kleinschalige landbouw. Marx (geciteerd in Merchant, 1992, 140) schreef 

hierover dat een kapitalistische landbouw een vooruitgang betekende in “the art, not only of robbing the 

laborer, but of robbing the soil.” Toch hoopte Marx ook dat de mens door vooruitgang minder afhankelijk 

zou worden van de grillen van de natuur bij het zoeken naar behoeftenbevrediging.

Vanaf de jaren ’60 en het opkomen van de “New Left”-beweging was er ook binnen de marxistische traditie 

meer en meer ruimte voor de zogenaamde “identity politics” die een louter economische klassenstrijd 

overstegen. Tegelijk ontwikkelde zich geleidelijk een ecologische onderstroom in het marxisme die niet 

zozeer de tirannie van de natuur die overwonnen moest worden als uitgangspunt neemt, maar wel de manier 

                                               
13 Voor andere uitstekende analyses en besprekingen van de invloeden van anarchistische theorie en praktijk op de 

andersglobalisten, zie ondermeer Gordon (2008) en Grubacic (2003).
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waarop ecologische theorieën en bewegingen hen kunnen helpen in het transformeren van zowel het 

menselijk bewustzijn als de manier van omgaan met de niet-menselijke omgeving (Merchant, 1992, 135).

Het ecosocialisme is geen ecocentrische benadering, maar stelt de mens centraal bij haar analyse van de 

milieuproblematiek (Pepper, 2010, 34). De ecosocialistische benadering past de traditionele socialistische 

invalshoeken aan, aan de moderne ecologische inzichten, teneinde de problemen van vandaag meer accuraat 

te kunnen beantwoorden. Bij haar kritische analyse van de geschiedenis, sociale verandering en de economie, 

zal ook de ecosocialist in sterke mate teruggrijpen naar het werk van Marx, waarbij er echter een interessante 

mix ontstaat met eerder utopisch socialistische elementen die doen denken aan de interpretaties van de 19de

eeuwse libertair socialist William Morris. In het ecosocialisme herleven volgens Pepper dan ook 

verschillende aspecten van Morris’ denken zoals decentralisering, directe economische democratie en 

gemeenschappelijke eigendom van de productiemiddelen.

Löwy definieert ecosocialisme als “an attempt to provide a radical civilizational alternative to what Marx 

called capitalism’s ‘destructive progress’.” Bovendien formuleert het ecosocialisme, aldus Löwy, gelijktijdig 

een dubbele kritiek: “a critique of ‘market ecology’, which does not challenge the capitalist system, and of 

‘productivist socialism’, which ignores the issue of natural limits.”

De richting waarheen een ecosocialistische politiek zich zou moeten bewegen, wordt door Kovel (2007, 247-

248) als volgt omschreven:

“It consists of locating the emergence of a Commons, and intervening to favor the victory of ecocentric 

forces. A great range of struggle can be seen in this light: the efforts of communities to de-commodify the 

conditions of life, such as water, or to resist the intrusion of polluting industry (…) the building of 

autonomous zones of production, in other words, relatively outside of capital; the struggle of labor to 

unionize (for what is a “union” but the ecocentric coming together of those caught up in capitalist 

production (…) Each in its way is a battle for a kind of Commons, a piece of human ecosystem, more 

integral, more formed, more realized. Each points us toward ecosocialism.”

Eco-feminisme
Het ecofeminisme kwam in de jaren 1970 tot stand, toen er sprake was van een groeiend bewustzijn van de 

connectie tussen vrouwen en de natuur (Merchant, 1992, 184). Ecofeministes willen niet louter een 

duurzame ontwikkeling promoten, maar willen de drievoudige overheersing door de “white man” tegengaan

(Maris, 2009). Deze overheersing vindt plaats ten opzichte van vrouwen, ten opzichte van armen en ten 

opzichte van de natuurlijke wereld. Het ecofeminisme is niet louter een filosofie, maar ook een banner 

waarachter heel wat militanten zich scharen. Zeker in het Zuiden zijn er een aantal vooraanstaande 

ecofeministes die een rol als filosofe uitstekend met een rol als activiste weten te combineren, zoals de 

Indische Vandana Shiva.
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Er zijn verschillende stromingen binnen het ecofeminisme, maar in het bijzonder de socialistisch 

geïnspireerde stroming besteedt veel aandacht aan patriarchale relaties van reproductie, die de overheersing 

van vrouwen door mannen blootleggen en aan kapitalistische relaties van productie, die op hun beurt de 

overheersing van de natuur door de mens verklaren (Merchant, 1992, 184). Op die manier worden zowel 

vrouwen als natuur volgens de ecofeministische analyse inherent onderdrukt in een patriarchaal kapitalistisch 

systeem, waar beiden als hulpbronnen worden beschouwd.

Environmentalism of the Poor (EOP) & Environmental Justice
De milieubeweging is lang gezien als “voorbehouden” aan het Noorden, waar het een uitdrukking was van 

post-materiële waarden als “self-expression” en levenskwaliteit (Davey, 2009). Environmentalism of the 

Poor (EOP) werd vaak over het hoofd gezien, temeer omdat de armen geacht werden veeleer met sociale 

thema’s en overleven bezig te zijn, dan met het milieu. Martinez-Alier leverde baanbrekend werk door de 

link te leggen tussen armoede en milieudegradatie en door te argumenteren dat de armen een goede 

intrinsieke motivatie tot milieuzorg hebben door vaak rechtstreeks afhankelijk te zijn van de grond die ze 

bewonen en haar natuurlijke rijkdommen.

Martinez-Alier (10-11) omschrijft EOP zelf als een unieke stroming binnen het milieuverhaal die er op duidt

dat economische groei ook leidt tot een groeiende ecologische impact en benadrukt de geografische 

verplaatsing en “sinks”. De impact van de groeizucht van de geïndustrialiseerde landen raakt bepaalde 

sociale groepen disproportioneel hard. Deze groepen klagen hier vaak over en verzetten zich ook, zij het 

daarom niet altijd onder de banner van de milieubeweging. Het gaat deze groepen dan ook niet om een 

heilige eerbied voor de natuur maar om “a material interest in the environment as a resource and a 

requirement for livelihood” (Martinez-Alier, 11). De ethiek van deze beweging is gebaseerd op de eis voor 

sociale rechtvaardigheid in het heden onder mensen. Andere namen voor deze beweging zijn “livelihood 

ecology”, “liberation ecology” of “environmental justice movement”. EOP staat dus inderdaad ook in nauw 

verband met het idee van “environmental justice”, die milieu koppelt aan sociale rechtvaardigheid. Van daar 

is het nog maar een kleine stap naar een beweging voor climate justice die grosso modo dezelfde 

doelstellingen voorstaat, met name een balans tussen een ecologische evenwicht en sociale rechtvaardigheid, 

maar er nog een belangrijke intergenerationele en historische dimensie aan toe zou voegen.

De andersglobalisten
De beweging van de andersglobalisten was de eerste mondiale beweging die na de ineenstorting van de 

Sovjet-Unie een poging deed om opnieuw een coherent tegenhegemonisch verhaal te laten horen. Het is 

moeilijk om een startpunt voor deze beweging aan te geven, daar de beweging gegroeid is uit een langere 

traditie van verzet tegen de politiek van het neoliberale kapitalisme (Dissent!, n.d., 2). Wat wel zonder meer 

vast staat is de grote symbolische impact van de opstand van de Zapatistas op het tot stand komen van een 

mondiale beweging. De Zapatistas zijn een Mexicaanse inheemse groep die bij het ingaan van een Noord-
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Amerikaans vrijhandelsakkoord, de wapens opnamen en enkele steden bezetten om vervolgens hun eigen 

autonome gebied uit te roepen. De reden was dat door het vrijhandelsakkoord het collectief bezit van grond –

een verworvenheid afgedwongen door de volksheld Emiliano Zapata, waarnaar de Zapatistas zich 

vernoemen – verboden werd. De Zapatistas zouden in de jaren die daarop volgden, ondermeer door een 

“intergalactische ontmoeting” met vertegenwoordigers van talrijke actiegroepen en sociale bewegingen te 

organiseren, mee aan de basis liggen van de oprichtingen van het “Peoples’ Global Action”-netwerk (Notes 

from Nowhere, 2003). PGA was gedurende de bloeiperiode van de andersglobalisten een belangrijke actor 

die meermaals een oproep tot een “Global Day of Action”14 deed en die met haar “hallmarks” een aantal 

organisatorische en ideologische principes aannam die een belangrijke invloed zouden hebben op een groot 

deel van de beweging. Onder meer Dissent!, een internationaal netwerk dat in de eerste plaats mobiliseerde 

tegen de G8, en Rising Tide!, die een belangrijke actiegroep is binnen de radicale vleugel van de 

klimaatbeweging, hebben de PGA-hallmarks onderschreven.

De andersglobalisten doken voor het eerst wereldwijd in de media op gedurende de protesten tegen de WTO 

eind november 1999. Toen trok er een ongeziene coalitie van Noord-Amerikaanse vakbondslui, 

vredesactivisten, radicale ecologisten en zuiderse NGO’s door de straten die met haar mix aan actiemethoden 

de top succesvol in de war stuurde (Dessers, Dumolyn & Jones, 2002, 170).

Naast de protesten bij grote tops zullen de andersglobalisten vooral herinnerd worden omwille van het 

Wereld Sociaal Forum (WSF) en het netwerk van regionale sociale fora die ze daar rond hebben opgebouwd. 

Het WSF ontstond als reactie op de kritiek dat de andersglobalisten wel tegen de huidige gang van zaken 

waren, maar zelf geen alternatieven boden. Het oorspronkelijk idee was om het Wereld Sociaal Forum 

doelbewust op dezelfde dag als het Wereld Economisch Forum te organiseren, om het zo als een duidelijk 

alternatief te poneren (Bernard Cassen, 2004, 161). De andersglobalisten zijn niet verdwenen maar de hype 

er rond is weggeëbd, wat ruimte schepte voor iets nieuws. Of voortbouwend op Mueller (2008) zijn analyse: 

de beweging achter het verhaal van het andersglobalisme is niet verdwenen, maar heeft zich op het nieuwe 

verhaal van climate justice geënt.

Belangrijke netwerken binnen de climate justice beweging, zoals CJA en CJN! (zie verder), verwijzen ook 

nu nog vaak naar de andersglobaliseringsbeweging op een manier die duidelijk maakt dat ze zich sterk met 

deze beweging en haar erfenis identificeren. Zo verwees CJA in een actieoproep voor Kopenhagen naar de 

“verjaardag” van de “Battle of Seattle” en vergeleek CJN! nadien het belang van de protesten in 

Kopenhagen met eerdere acties in Cancun en, opnieuw, Seattle.

                                               
14 Deze actiedagen waren vaak gelinkt aan een internationale top van een neoliberale internationale instelling als de 

Wereldbank, de WTO of de G8. Deze praktijk van actiedagen wordt vandaag ook overgenomen door de climate 
justice beweging.
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De klimaatbeweging: een antwoord op de crisis van het verzet?

Reeds eerder werd een zogenaamde crisis van het verzet aangehaald, die mee moet verklaren waarom 

tegenhegemonische krachten niet hebben kunnen profiteren van de crisis van het hegemonische systeem om 

het veel verder te verzwakken. De vraag die zich hier dan ook opdringt is of de climate justice beweging

potentieel een beweging zou kunnen zijn die in staat is om een sterkere tegenhegemonische oppositie uit te 

bouwen. De kritieken op het liberaal-kapitalistische model zijn reeds uitvoerig toegelicht, maar hoe zit het 

met de alternatieven? Zijn ook deze uitgewerkt? Zijn ze realistisch onderbouwd en toch ambitieus genoeg? 

En, niet onbelangrijk, is er een voldoende sterke beweging om vorm aan deze alternatieven te geven? Daar 

het onredelijk is om aan te nemen dat het kapitalisme als dominant systeem op korte termijn zal verdwijnen, 

zal hier ook de capaciteit van de beweging om een praktijk van “prefiguratieve politiek”15 uit te bouwen, 

belangrijk zijn.

Tot slot moet opgemerkt worden dat het bestaande systeem zich ook niet zonder slag of stoot gewonnen zal 

geven. Efficiënte repressie bemoeilijkt het ontstaan van een krachtige tegenhegemonische beweging, daar 

potentiële geïnteresseerden worden afgeschrokken. Zodoende wordt de drempel om effectief aan protest deel 

te nemen aanzienlijk hoger voor wie zich reeds door het gedachtegoed van de beweging aangesproken zou 

voelen. Zoals Mueller (2010) in Kopenhagen moest vaststellen: 

“Surveys carried out in Denmark before the summit show that people were clearly put off protesting by 

the possibility of spending 40 days in jail for obstructing the police, or paying a (…) fine for taking part 

in a non-permitted rally. Our (disobedient) actions were significantly smaller than we had hoped.”

Het prille begin: de climate justice beweging avant-la-lettre

Hoewel er uiteraard reeds eerder gemobiliseerd werd rond de klimaatproblematiek door ngo’s, actiegroepen 

en sociale bewegingen, situeer ik het ontstaan van de (Europese) climate justice beweging, als een 

tegenhegemonische beweging die de klimaatcrisis aangrijpt om een politiek voor radicale maatschappelijk 

verandering te verdedigen, bij het ontstaan van het Britse klimaatkamp. Het is immers van hieruit dat zich 

geleidelijk een beweging heeft ontwikkeld die zou uitmonden in internationale netwerken als dat van CJA. 

Dit kamp toont ons ook een rechtstreekse link en aanknopingspunt met de andersglobalistische traditie. 

Uiteraard is dit een enigszins eurocentrische kijk op het ontstaan van de beweging. Andere gebeurtenissen 

                                               
15 De notie “prefiguratieve politiek” heeft altijd al een belangrijke rol gespeeld bij heel diverse tegenhegemonische 

bewegingen. Voor zowel de anarchistische als de andersglobalistische beweging in het bijzonder is het een cruciaal 
idee. Het verwijst naar een politiek die in haar streven naar “een andere wereld” reeds de doelstellingen van die 
andere wereld in de praktijk brengt. Zoals Maeckelbergh (2007, 43) het beschrijft: “Prefiguration is a practice 
through which movement actors create a conflation of their ends with their means. It is an enactment of the ultimate 
values of an ideal society within the very means of struggle for that society.” Het idee is bijzonder belangrijk voor 
bewegingen die een lange weg in het verschiet hebben, alvorens zelfs maar een kans te hebben om de finale 
doelstellingen te bereiken. Dit wil zeggen: voor iedere beweging die een gevestigde, hegemonische tegenstander 
confronteert.
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zullen veel bepalender geweest zijn voor de ontstaansdynamiek van de beweging op andere continenten. 

In 2006 hadden voor het eerst activisten in Groot-Brittanië samen hun tenten opgezet voor wat het eerste 

klimaatactiekamp zou worden. Toen konden ze wellicht niet vermoeden in welke mate dit initiatief al snel 

navolging zou krijgen en zich zou verspreiden tot over continentale grenzen heen. Het Britse 

klimaatactiekamp was een rechtstreekse nakomeling van één van de hoogtepunten van de Britse 

andersglobalistische mobilisatie voor de G8-top in Schotland door het Dissent!-netwerk (Maeckelbergh, 

2007; Pusey & Russell, 2010). Zo werd in het klimaatverhaal een nieuwe katalysator gevonden om de 

uitgebouwde structuren, de opgedane ervaringen en de geleverde strijd verder te zetten. Het eerste kamp 

richtte zijn pijlen op de Drax steenkoolcentrale in Yorkshire (Pusey & Russell, 2010). Sinds dit eerste kamp 

is het een jaarlijkse traditie geworden om een week lang samen te komen voor een kamp gebaseerd op vier 

principes: “education, direct action, sustainable living, and building a movement to effectively tackle climate 

change”. In 2006 was er 600 man en in 2007, toen het “target” de plannen waren voor een derde 

landingsbaan op de luchthaven van Heathrow, waren er reeds 2000 deelnemers (Camp for Climate Action, 

2010, 21). Dit jaar richt het kamp zich op de Royal Bank of Scotland die van de activisten de stempel 

“klimaatcrimineel” opgekleefd krijgt omwille van het financieren van fossiele brandstoffen.

Intussen heeft het Britse voorbeeld de laatste paar jaar navolging gekregen met klimaatactiekampen in 

ondermeer Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Australië en Spanje. Ook België had in 2008 voor het eerst 

twee kleinere kampen, waarna in 2009 een grote editie volgde in samenwerking met Nederlandse activisten 

in de Antwerpse haven (Klimaatactiekamp, n.d.). Er waren een week lang acties en workshops, met als 

hoogtepunt een geweldloze directe actie waarbij de steenkooltransport vanuit de haven gedurende een hele 

dag is lam gelegd door blokkades op de spoorrails. Deze zomer strijkt het Belgische klimaatactiekamp van 

28 juli tot 4 augustus neer in Luik.

Van Bali naar Kopenhagen en verder?

Voor de vorming van een climate justice beweging was de top in Bali heel belangrijk. Niet louter omwille 

van wat er binnen de onderhandelingen van het UNFCCC gebeurde, maar ook omwille van het ontstaan van 

Climate Justice Now! (CJN!). Op 14 december 2007, de laatste dag van COP1316 in Bali, verstuurde CJN! 

een persbericht om haar lancering bekend te maken (CJN, 14 december 2007). Voor CJN! was het vooral een 

oprecht streven naar rechtvaardigheid die ontbrak aan de onderhandelingstafels. CJN! kloeg in haar 

persbericht de zogenaamde valse oplossingen aan en eisten een alternatief beleid waarin zowel het 

beschermen van het milieu als bescherming van de livelihoods van mensen centraal zouden staan. De echte 

oplossingen waar CJN! voor pleitte omvatten:

                                               
16 COP13: COP staat voor Conference of the Parties, de bijeenkomst van de verdragspartijen, en is het hoogste orgaan 

binnen het klimaatsverdrag. De COP13 in Bali in 2007 was dus de 13de opvolgingsconferentie. De top in 
Kopenhagen in december 2009 was de 15de opvolgingsconferentie die onder de naam COP15 beter bekend is.
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 een verminderde consumptie

 financiële transfers van het Noorden naar het Zuiden gebaseerd op het principe van ecologische

schuld

 het in de grond laten van fossiele brandstoffen, gekoppeld aan investeringen in energie-efficiëntie en 

hernieuwbare energie in handen van de gemeenschap

 een op rechten gebaseerde bewaring van grondstoffen, gekoppeld aan het erkennen van de 

soevereiniteit van volkeren over voedsel, energie, water en bossen

 een duurzame familiale landbouw en voedselsoevereiniteit

Sindsdien heeft CJN! een hele weg afgelegd. In september 2008 werden haar “principes” aangenomen, na 

heel wat discussie (CJN!, n.d.). In deze principes verklaart CJN! dat haar missie er zowel uit bestaat de valse 

oplossingen voor de klimaatcrisis, die worden verdedigd door regeringen, hierin geflankeerd door 

internationale financiële instellingen en multinationale ondernemingen, te ontmaskeren, als anderzijds 

oprechte oplossingen te promoten. Het uitbouwen van een zowel lokale als globale beweging wordt hier ook 

expliciet als een doelstelling geformuleerd. Op het WSF in Belem (Brazilië) in januari 2009 heeft CJN! tal 

van activiteiten georganiseerd wat uiteindelijke leidde tot de “Climate Justice Assembly Declaration of the 

WSF”. In deze verklaring werd het productivisme en industrieel kapitalisme de rechtstreekse oorzaak 

genoemd voor “destroying our cultures, exploiting our labour and poisoning our environment.” (Climate 

Justice Assembly Declaration, 1 februari 2009) Hier worden de valse oplossingen omschreven als neoliberale 

illusies. De verklaring maakt een duidelijk onderscheid tussen twee verschillende opties: 

“Against the disembodied, market-driven interests of the global elite and the dominant development 

model based on never-ending growth and consumption, the climate justice movement will reclaim the 

commons, and put social and economic realities at the heart of our struggle against climate change.”

De verklaring bevat ook een oproep aan iedereen die hieromtrent bezorgd is om de strijd voor de echte 

oplossingen voor de klimaatcrisis te vervoegen en zich aan te sluiten bij de climate justice beweging.

Gedurende de tussentijdse onderhandelingen in Bonn in maart en juni 2009 werd CJN!, dat intussen meer 

dan 150 lidorganisaties kende, officieel door de VN erkend als één van de “focal points” voor milieu-NGO’s, 

naast CAN dat reeds langer deze functie van “focal point” vervulde (CJN, n.d.). Ook op de laatste en 

belangrijke top in Kopenhagen was CJN! heel actief, zowel binnen als buiten het Bella Center waar de 

onderhandelingen plaatsvonden.

Alvorens nader in te gaan op wat de climate justice beweging in Kopenhagen heeft gedaan, is het belangrijk

nog een ander netwerk voor te stellen dat cruciaal was voor de gebeurtenissen in Kopenhagen, namelijk 

Climate Justice Action (CJA). CJA is een netwerk dat oorspronkelijk in het leven was geroepen om te 

mobiliseren voor acties gedurende de klimaattop in Kopenhagen. CJA schreef een actieoproep naar 

aanleiding van deze mobilisatie met als titel “You can’t fix a broken system”. Hier wordt heel duidelijk 

stelling ingenomen tegen de gang van zaken binnen de officiële onderhandelingen die gedurende de voorbije 



46

15 jaar volgens CJA niet hebben kunnen vermijden dat de emissies sneller dan ooit stegen, terwijl 

mechanismen als CO2-handel vervuilers in de praktijk toestaan om niet alleen verder te vervuilen, maar er 

ook nog eens winst mee te maken. CJA beschuldigt in de actieoproep de onderhandelingen er zelfs van dat ze 

een nieuw kolonialisme legitimeren die de weinige resterende hulpbronnen verdeelt. Ook CJA keert zich 

tegen de zogenaamde valse oplossingen die zouden ingaan tegen ons gezond verstand dat zegt dat eeuwige 

groei op een eindige wereld onmogelijk is. De echte oplossingen die hier naar voor geschoven worden zijn:

 fossiele brandstoffen in de grond laten

 energie decentraliseren en socialiseren

 de voedselproductie herlokaliseren

 herkenning en betaling van de ecologische en klimaatschuld

 respecteren van de rechten van inheemse volkeren

 eco-systemen nieuw leven inblazen

We zien in grote lijnen meteen heel wat raakvlakken tussen beide netwerken, CJN en CJA, die doorheen de 

tijd de samenwerking dan ook zouden gaan opdrijven, met als voorlopig hoogtepunt de “Reclaim Power!”-

actie in Kopenhagen. De Reclaim Power! actie was een geweldloze actie van burgerlijke ongehoorzaamheid, 

waarbij het doel was om op 16 december een “Peoples’ Assembly” te organiseren die de valse sporen van het 

debat binnen verliet en zich zou focussen op de echte oplossingen waaruit een climate justice verhaal zou 

kunnen bestaan. Het was de bedoeling om via verschillende tactieken, zij het steeds geweldloos, voorbij de 

politie te raken, de hekkens rond het Bella Center, waar de onderhandelingen plaatsvonden, over te gaan en 

daar een ontmoeting te hebben met vertegenwoordigers van sociale bewegingen, ngo’s en een aantal 

regeringen uit het Zuiden die hadden aangegeven op dit ogenblik de onderhandelingstafel ook te verlaten.

Deze actie vond, net als vele andere, uiteindelijk wel plaats, maar werd ook hier gekenmerkt door een 

enorme politie-aanwezigheid. Het was nooit de bedoeling om het Bella Center zelf binnen te gaan, maar 

uiteindelijk vond de volksvergadering na heel wat duw- en trekwerk ook buiten de hekkens plaats. De politie 

deed er echter alles aan om de groep die gezamenlijk van binnen naar buiten wandelde, om zich bij de 

volksvergadering aan te sluiten, een doorgang te belemmeren en gebruikte daarbij de wapenstok en pepper 

spray.

Na de klimaattop was er voor de climate justice beweging heel wat evaluatiewerk, waarbij vooral de 

evaluatie van de officiële onderhandelingen door CJN! vermeldenswaardig is. Maar reeds na de klimaattop 

in Poznan, de laatste grote top voor de COP15 in Kopenhagen, was CJN! opvallend scherp in haar statement. 

Hierin werd opnieuw bevestigd dat binnen een neoliberale economie het onmogelijk is om een duurzame 

samenleving te creëren. Voor CJN! is het bovendien duidelijk dat ieder “gedeelde visie” omtrent het bieden 

van een antwoord op de klimaatcrisis moet beginnen bij de notie van “climate justice”. Voor CJN! bevond 

het UNFCCC zich toen reeds duidelijk in een diepe crisis. Die crisis bestond volgens CJN! onder andere uit 

het onvermogen om te erkennen dat de flexibele mechanismen gefaald hebben. Hierdoor heeft het UNFCCC 

haar eigen principes (“gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheid”, 



47

“intergenerationele billijkheid” en “de vervuiler betaalt”) ondermijnd door vast te houden aan de 

marktlogica. Ook de mogelijkheid dat de Wereldbank een rol zou spelen in een internationaal klimaatregime 

werd door CJN! van de hand gewezen. Na Kopenhagen was het hek helemaal van de dam, waarbij CJN! het 

zogenaamde “Copenhagen Accord” ronduit frauduleus noemt. In wat volgt weerklinkt duidelijk dat het 

vertrouwen in het UNFCCC zoek is:

“The Climate Justice Now! coalition, alongside other networks, was united here at COP15 in the call 

for System Change, Not Climate Change. In contrast, the Copenhagen climate conference itself 

demonstrated that real solutions, as opposed to false, market-based solutions, will not be adopted until 

we overcome the existing unjust political and economic system.”

Het werd er niet beter op met het ongezien repressieve optreden ten aanzien van het protest en de (bijna) 

uitsluiting van civiele samenleving uit het Bella Center tijdens het hoogtepunt van de onderhandelingen. De 

dag waarop de “Reclaim Power!”-actie zou doorgaan, werd de gehele delegatie van zowel Via Campesina als 

FoEI, een aantal van de belangrijkste stemmen uit de milieu- en sociale bewegingen, niet meer binnen 

gelaten in het Bella Center. Vele nochtans geaccrediteerde “observers” werden urenlang letterlijk 

vastgehouden, daar ze ook niet meer buiten mochten. Buiten het Bella Center was, zonder succes, 

geprobeerd om de actie te onthoofden door enkele van de belangrijkste organisatoren “preventief” aan te 

houden. Deze harde aanpak versterkt nog de vertrouwensbreuk tussen “binnen” en “buiten”:

“As we grew stronger, the mechanisms implemented by the UN and the Danish authorities for the 

participation of civil society grew more dysfunctional, repressive and undemocratic, very much like the 

WTO and Davos.”

Het falen van de top in Kopenhagen had de Bolivaanse president Evo Morales ertoe aangezet om in april zelf 

een alternatieve top te organiseren waar de “echte oplossingen” centraal zouden staan. Hoewel er een aantal 

regeringen vertegenwoordigd waren en de top er ook op Morales zijn initiatief gekomen was, moest het toch 

vooral een top van onderop worden waar sociale bewegingen centraal zouden staan. Voor de ontwikkeling 

van een tegenhegemonisch alternatief was deze top in Cochabamba niet minder belangrijk dan de top in 

Kopenhagen. Waar in Kopenhagen, ondanks het Klimaforum en haar “People’s Declaration”, de druk op 

politici via straatprotest overheerste, overheersten in Cochabamba het debat en de ideeën. Enkele van de 

belangrijke resultaten van de top in Cochabamba waren de “Universal Declaration on the Rights of Mother 

Earth”, de eis om over te gaan tot de oprichting van een “International Climate and Environmental Justice 

Tribunal”, met de legale capaciteit om staten, industrieën en personen te veroordelen, en het voorstel om een 

wereldwijd referendum over de aanpak van de klimaatcrisis in te richten (“People’s Agreement on Climate 

Change and the Rights of Mother Earth”, 2010). Los van de ongetwijfeld moeilijke realiseerbaarheid van 

deze eisen en voorstellen, was het een enorme denk- en evenwichtsoefening om met een heel brede waaier 

aan sociale bewegingen eensgezindheid te vinden over de inhoud van dit soort verregaande maatregelen. 

Bovendien heeft de Boliviaanse regering een document gebaseerd op de verklaring van Cochabamba 

ingediend bij de VN, waardoor de input van de sociale beweging ineens discussiemateriaal wordt binnen het 
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officiële VN-proces. Bijgevolg ligt er naast een “Copenhagen Accord” voortaan ook een soort “Cochabamba 

Accord” op tafel (Mueller, 2010b). Zelfs als het daar snel weer van tafel geveegd wordt, kan het wel als 

precedent tellen. Toch maakt Mueller (2010b) ook een aantal relevante kritische kanttekeningen bij de 

resultaten van de top in Cochabamba. Zo heeft CJN! aangekondigd de uitkomst van die top voortaan als 

uitgangspunt te nemen bij de strijd voor climate justice, zowel binnen als buiten het UNFCCC. Een negatief 

gevolg hiervan zou kunnen zijn dat de eisen van brede delen van de beweging die het niet hebben gehaald in 

het einddocument van Cochabamba op de achtergrond raken. Het voornaamste “slachtoffer” is dan de 

belangrijke eis om fossiele brandstoffen in de grond te laten17.

Intussen heeft CJA, oorspronkelijk bedoeld als mobilisatienetwerk voor de top van Kopenhagen, haar 

voortbestaan bevestigd en een oproep gedaan tot een wereldwijde dag van directe actie voor climate justice

op 12 oktober 2010. Ze doen dit onder dezelfde slogan die ook reeds in Kopenhagen te horen was: “Change 

the System, not the Climate!”

De niet-marktgebaseerde alternatieven van de Climate Justice 
beweging

Intussen is er binnen de climate justice beweging een heel debat ontstaan over een brede waaier van “echte”,

niet-marktgebaseerde oplossingen voor het klimaatprobleem, die tegelijk ook helpen om doelstellingen van 

sociale rechtvaardigheid te realiseren. Het is onmogelijk om al deze oplossingen hier te behandelen en 

sommige zoals “laat fossiele brandstoffen in de grond” behoeven, los van de vraag hoe realiseerbaar ze op 

korte termijn zijn, ook weinig verdere uitleg. We beperken ons hier tot een relevante selectie van enkele van 

de voorstellen die centraal staan binnen het climate justice discours maar misschien toch nog wel een extra 

woordje uitleg behoeven.

“Reclaiming the commons”
Als Naomi Klein (2001) stelde dat het terugclaimen van de commons misschien wel het centrale principe 

was dat de andersglobalisten ondanks hun grote verscheidenheid bond, dan gaat dit in niet mindere mate ook 

op voor de climate justice beweging. Maar waarvoor staan deze commons nu precies? McCarthy (2009, 498) 

omschrijft ze als volgt: 

“Commons are resources or other assets that members of a group of people have direct access to and 

some degree of control over by virtue of their membership in a community, without such relationships 

necessarily being mediated through the legal and economic structures of states or formal markets.”

De “commons” omvatten drie domeinen: een culturele dimensie, gedeelde infrastructuur en de natuur (Zizek, 

                                               
17 De reden hiervoor is interne druk van de Boliviaanse en Venezolaanse regeringen, die voor hun sociaal en 

ontwikkelingsbeleid vooralsnog voor een groot deel afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen (Mueller, 2010b). Het 
is afwachten in welke mate deze toch niet onbelangrijke discrepantie tussen discours en praktijk bij de regeringen 
die officieel de beweging steunen, uiteindelijk zal wegen op een verdere uitbouw van die beweging.
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2008b, 44). De culturele dimensie staat voor cognitief kapitaal (zoals de taal), communicatiemiddelen en 

educatie. Gedeelde infrastructuur wijst op ondermeer openbaar vervoer, elektriciteitsvoorziening en de post. 

De laatste en belangrijke dimensie, die van de natuur, kan op haar beurt nog ingedeeld worden in een aan ons 

externe natuur, die door vervuiling en uitputting bedreigd wordt en een interne natuur, die staat voor de 

biogenetica van de mens. Zizek beschouwt al deze elementen als substantieel voor ons sociaal zijn en 

bijgevolg de privatisering van een of meerdere categorieën uit dit lijstje van commons als een inherent 

gewelddadig gegeven.

Het concept is historisch belangrijk, waarbij het meteen geassocieerd wordt met de overgang van 

prekapitalistische naar kapitalistische samenlevingsvormen (McCarthy, 2009, 498). Een groot deel van de 

menselijke geschiedenis werd inderdaad gekenmerkt door een situatie van “commons”, waarbij groepen 

mensen hulpbronnen collectief en direct gebruikten en beheerden. Voor de ontwikkeling van het kapitalisme 

was het noodzakelijk om deze “commons” te privatiseren, waarbij in de geschiedenisboeken het proces van 

“enclosure” van “commons”, zoals dat in Engeland gebeurd is, een typevoorbeeld is. Deze privatisering van 

voorheen gemeenschappelijk land was een vaak gewelddadig gebeuren, waarbij veel voormalige gebruikers 

van deze “commons” verdreven werden en muren en hekkens werden opgetrokken rond de eigendom van de 

nieuwe bezitter. Marx zag deze fase van privatisering van “commons” als een noodzakelijke voorwaarde 

voor het ontstaan van het kapitalisme en omschreef het proces als een proces van primitieve accumulatie18.

De belangrijke rol die het zich toe-eigenen en afsluiten van de “commons” voor het kapitalisme heeft 

gespeeld maakt dat het geen verbazing hoeft te wekken dat “(…) ideological critiques of common property 

and assertions regarding the superiority of private property have remained central to ongoing capitalist

development, nor that appeals to ‘the commons’ as an iconic alternative to capitalism remain prevalent and 

powerful”(McCarthy, 2009, 502). Het concept van “commons” met haar verdedigers en tegenstanders heeft 

dus niets aan actualiteitswaarde ingeboet.

Dit is temeer zo omdat het een vergissing zou zijn te denken dat het proces van primitieve accumulatie een 

tijdelijk fenomeen was dat, eens het kapitalisme op kruissnelheid was gekomen, dan weer naar de 

achtergrond zou verdwijnen. Onder het neoliberalisme is het tegendeel wel heel duidelijk geworden, door 

een proces dat onder andere door Harvey (2009, 260) “accumulation by dispossession” wordt genoemd. 

Harvey ziet hierin een verderzetting van de logica achter primitieve accumulatie, zij het dan op een nog 

bredere en verder doorgedreven schaal. Dit proces houdt de privatisering van tal van diensten in, gaande van 

de sociale zekerheid en gezondheidszorg tot zelfs oorlogsvoering. Ook de natuur ontsnapt niet aan deze 

evolutie en wordt in de mate van het mogelijke steeds meer geprivatiseerd teneinde er munt te kunnen uit 

slaan. Ook Hardt (2007) waarschuwt dat het een vergissing zou zijn om te denken dat primitieve accumulatie 

enkel nodig zou zijn geweest om het kapitalisme op gang te brengen. Integendeel, dit proces “never

                                               
18 Dit proces droeg op twee manieren bij tot het ontstaan van het kapitalisme. Enerzijds zorgde het voor het ontzeggen 

van rechtstreekse toegang tot land, en dus de middelen om in het levensonderhoud te voorzien, voor een groot deel 
van de bevolking en anderzijds zorgde het omtoveren van commons naar private eigendom voor toename aan activa 
bij de bezitters, die makkelijker om te zetten waren in economische waarde.
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comes to an end but continues as a constant complement and support to the functioning of capital.”

Toch mogen de “commons” als dusdanig ook niet geïdealiseerd worden. Het is belangrijk om hier Hardin en 

zijn befaamde theorie over de tragedie van de “commons” aan te halen. Hardin (1968) begint zijn theorie met 

de vaststelling dat we niet kunnen ontkomen aan de problematiek van de bevolkingsgroei. De 

wereldbevolking stijgt, wat maakt dat de oorspronkelijke toestand van “commons” steeds moeilijker vol te 

houden wordt. Hij gebruikt hiervoor het voorbeeld van een weiland in gemeenschappelijk gebruik van 

verschillende veehouders. Iedere veehouder wil, als rationeel wezen, natuurlijk de eigen winst 

maximaliseren. Als een veehouder dan zijn veestapel met één dier uitbreidt, dan zal hij persoonlijk een 

relatief groter gewin hebben dan verlies. De kost door overbegrazing wordt immers door allen die de 

“commons” delen gedeeld en de winst is voor hem alleen. Het is dus rationeel om de veestapel uit te breiden. 

Het probleem is echter dat als iedereen dit denkpatroon, dat op persoonlijk niveau rationeel is, volgt, 

iedereen uiteindelijk slechter af zal zijn en, om nu de sprong van de herders in een weiland naar de mensen 

op een begrensde wereld te maken, we met zijn allen uiteindelijk onze eigen ondergang tegemoet gaan.

Ophuls (geciteerd in Geus, 1993, 54) gaat verder met dezelfde redenering als hij de vrees uitdrukt dat een 

Leviathan (op “ruimteschip Aarde”) in deze toestand van een groeiende bevolking en ontoereikende 

technologie misschien wel onvermijdelijk is, want “Otherwise, the collective selfishness and irresponsibility 

produced by the tragedy of the commons will destroy the spaceship, and any sacrifice of freedom by the crew 

members is clearly the lesser of evils.” Ophuls acht niet alleen een staat noodzakelijk voor het oplossen van 

de milieuproblematiek, maar voegt er aan toe dat die staat noodzakelijkerwijs absolute trekken zal moeten 

hebben. (Geus, 1993, 54)

Hedendaagse voorstanders van de “commons” bekritiseren deze analyse (Angelis, n.d., 18-19). Hardin 

vergeet namelijk dat er geen “common” is zonder een “community” waarin de toegang tot deze “common” 

genegotieerd wordt. Deze gemeenschap is er echter wel en wordt net door het proces van “enclosure” 

gefragmenteerd of vernietigd. Toch vegen ook de voorstanders van de “commons” de kritiek van Hardin niet 

zomaar van de baan. De kern van het probleem ligt voor hen echter in de manier waarop rationaliteit vandaag 

vormt krijgt, namelijk in de “homo economicus”. Deze is bepalend voor hoe waarde wordt toegekend aan 

zaken. Daarom moeten we als gemeenschap op zoek naar andere manieren van waarderen, waarbij we de 

grenzen van de duurzaamheid zorgvuldig afbakenen. Willen nieuwe “commons” succesvol zijn, dan moeten 

ze gedragen worden door een zelf-bewuste gemeenschap (Midnight Notes, 2009, 11). Voor Pusey en Russell 

(2010) is een creatie van nieuwe “commons” een manier om opnieuw de post-politieke ruimte te overstijgen 

en een manier voor de climate justice beweging om een tegenhegemonische beweging te worden die zich 

inlaat met de problemen van de reële wereld zoals we die leren kennen in “actually existing social struggle”. 

Een dergelijke antagonische politiek van “commons” kan echter enkel als deze voorbij gaan aan de 

beperkingen van economische waardering en terugkeren naar een waardering in termen van 

gemeenschappelijke waarde. Pusey en Russell (2010) citeren hieromtrent ook De Angelis die een duidelijke 

keuze ziet tussen twee alternatieve wegen: 
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“either: social movements will face up to the challenge and re-found the commons on values of social 

justice in spite of, and beyond, these capitalist hierarchies. Or: capital will seize the historical moment to 

use them to initiate a new round of accumulation.”

De re-creatie van nieuwe “commons” zou vandaag op kleine schaal best wel al eens begonnen kunnen zijn. 

Zo haalt Kovel (2007, 250-251) als voorbeeld post-apartheid Zuid-Afrika aan. De niet ingeloste 

verwachtingen leiden bij vele arme Zuid-Afrikanen tot een gevoel van nutteloosheid in een land dat wordt 

gekenmerkt door ongezien hoge misdaadcijfers en een genadeloze verspreiding van AIDS. In dit geval, aldus 

Kovel, heeft de gefaalde staat zich niet zozeer teruggetrokken en is ze al evenmin ingestort, maar heeft ze 

geleid tot de creatie van een nieuwe subklasse voor wie ze evengoed niet had kunnen bestaan. Nu bleek 

echter dat binnen deze subklasse groepen zijn opgestaan die daar waar je dat het minste zou verwachten, 

namelijk in de “shack towns” waar ze gedwongen zijn hun leven door te brengen, nieuwe “commons” zijn 

beginnen creëren. Op die manier slagen de bewoners erin te overleven, hierbij soms in aanvaring komend 

met de staat.

Voedselsoevereiniteit
Soevereiniteit is een belangrijke notie, niet alleen voor de natiestaat. Het idee hangt immers ook samen met 

concepten als autonomie en zelfvoorziening. Binnen het climate justice discours komt “soevereiniteit” 

uitvoerig aan bod. Dit beperkt zich niet tot voedselsoevereiniteit, daar er ondermeer ook sprake is van andere 

vormen zoals energiesoevereiniteit. Voedselsoevereiniteit is echter wel het voorbeeld dat ik hier wens te 

illustreren.

Niemand zal het recht op voedsel in twijfel trekken. Over de vraag hoe dit recht in de praktijk te brengen 

bestaat echter veel discussie en conflict. Het heersende model om dit recht te behartigen is vandaag dat van 

“food security” (Dawson, n.d., 26). Dit model argumenteert dat de beste manier om voedselzekerheid te 

verzekeren erin bestaat om goedkoop gesubsidieerd voedsel uit de ontwikkelde landen te importeren in 

landen met een tekort. Groepen als Via Campesina, die ook deel uitmaken van Climate Justice Now!, dagen 

dit model uit met hun notie van voedselsoevereiniteit. Dit model omhelst ook het idee van recht op voedsel, 

maar anders dan te bouwen op de veronderstellingen van voedselveiligheid door import, onderstreept ze ook 

het recht op land dat de rurale bevolking in staat moet stellen om voor de eigen behoeften te produceren.

Voedsel is immers te belangrijk om over te laten aan de wereldmarkt en de manipulaties van de agro-

industrie (Angus, 2008, 14). Dawson (n.d., 26) vat eenvoudig doch accuraat de kritiek samen die de 

voorstanders van voedselsoevereiniteit richten aan het ontoereikende hegemonische concept van 

voedselveiligheid: 

“Food sovereignty, in other words, offers a critique of the doctrine of food security, which legitimates 

massive imports of industrially produced food that help drive farmers off their land and swell the ranks of 

the hungry who live at the mercy of the cash economy in mega-cities.”
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Via Campesina is dé grote voorvechter van een alternatief model, gebaseerd op het idee van 

voedselsoevereiniteit. Het is een koepel van meer dan 120 organisaties die de belangen van kleine boeren 

vertegenwoordigen (Angus, 2008, 13-14). De centrale eis is dat voedsel voornamelijk moet gezien worden 

als voedingsmiddel en wel in de eerste plaats voor de gemeenschappen en landen waar het geproduceerd

wordt. De belofte van louter toegang tot voedsel die door een benadering als die van voedselveiligheid 

gemaakt wordt is niet voldoende. Wat nodig is, is toegang tot land, water en grondstoffen. Deze vraag staat 

centraal in het eisenpakket van Via Campesina die wil dat landloze en kleine boeren opnieuw zelf controle 

krijgen over de grond die ze bewerken en dat inheemse volkeren opnieuw aanspraak kunnen maken op de 

gronden die hen ontnomen zijn.

Decentraliseren en socialisering van de energievoorziening
De climate justice beweging wijst op nog een pijnlijk contradictie: de constante nood aan economische groei 

impliceert ook een steeds grotere “dorst” naar energie, terwijl er tegelijk effectief steeds meer energie 

geproduceerd wordt en toch meer en meer mensen, ook in Europa, in energiearmoede terecht komen (CJA, 

2010a).

Gelet op de dubbele uitdaging waarmee deze energiecrisis ons confronteert, worden door de climate justice 

beweging verregaande maatregelen voorgesteld: een dramatische reductie van de energieconsumptie in de 

rijke landen is onontbeerlijk, maar tegelijk moet geïnvesteerd worden in zowel hernieuwbare als publieke 

energie. Ook hier is de notie van soevereiniteit dus belangrijk, waarbij productie en het energienet opnieuw 

in publieke handen moet komen om op maat van lokale gemeenschappen te kunnen produceren en 

distribueren (Klimaforum Declaration, 2009).

Democratisering
Het moderne kapitalisme legitimeert zichzelf ondermeer door te verwijzen naar haar democratische waarden 

(Kovel, 2007, 264). In werkelijkheid gaat het hier volgens Kovel echter om “an unfree freedom of formal 

liberty and stunted development.” Deze ongemakkelijke balans wordt vandaag vooralsnog door 

kapitalistische instituties in stand gehouden.

We hebben echter nood aan meer, niet minder democratie (Chatterton, 2009b). In die zin herneemt de climate 

justice beweging een niet zo nieuwe kritiek op de liberale democratie die meer gekenmerkt wordt door een 

valse consensus dan door een echt antagonistische politieke strijd, die nochtans in de lijn der verwachtingen 

ligt in een wereld met zoveel verschillen. Deze vraag om democratisering wordt ook geëchood in de eis van 

netwerken als CJN! om financiële transfers naar het Zuiden onder “people’s control” te brengen. 

Democratie kan voor de climate justice beweging dan ook niet langer louter een zaak van de politieke arena 
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blijven, maar moet ook in andere domeinen worden ge(her)introduceerd. Deze evolutie naar “democratic 

ownership and control of economy” is de beste garantie voor een economie op maat van de menselijke 

basisnoden (Klimaforum Declaration, 2009). Bovendien stelt Lievens (2008, 45) dat het verwerven van 

democratische controle een voorwaarde om enkele van de meest vervuilende sectoren, zoals die van de auto-

industrie en de gecentraliseerde energieproductie, te kunnen omvormen en beheren. Vandaag zijn deze 

sectoren immers in privé-handen, waarbij de gemeenschap min of meer buitenspel staat.

Hertekenen van consumptie- en productiepatronen
Dawson (2010b) merkt op dat “In the post-carbon age, it simply will be impossible to move our food, clothes, 

and other commodities across continents. The doctrine of subsidiarity, which dictates local production for 

local consumption whenever possible, is likely to be a fundamental aspect of a new ecologically stable and 

democratic society.” Het is echter waarschijnlijk dat de realisatie van een dergelijke subsidiariteit betekent 

dat een aantal internationale financiële instellingen zoals het IMF en de Wereldbank drastisch hervormd of 

zelfs ontmanteld zullen moeten worden.

Binnen de climate justice beweging is deze nadruk op een lokalisering van consumptie en productie 

omnipresent. Sommigen gaan echter nog een stap verder. Volgens CJA-activisten (CJA, 2010) zouden 

productie en consumptie in de toekomst gebaseerd moeten zijn op andere waarden dan winst. Ze geven 

echter wel aan dat hiervoor de hele structuur van onze sociale, economische en politieke relaties zal moeten 

hertekend worden, teneinde de productiemiddelen opnieuw onder democratische controle te brengen. 

Daarnaast hamert CJA op de problematische aard van de identiteit als “consument” die een product is van 

onze individualistische samenleving. Deze identiteit als consument is immers heel restrictief en heeft weinig 

menselijks. Nog een gevaar dat in onze individualistische samenleving steeds om de hoek loert is dat van wat 

Chatterton (2009b) omschrijft als het bestrijden van de klimaatproblematiek vanuit een individualistisch 

perspectief van “green austerity”. Deze individuele soberheid heeft echter belangrijke beperkingen en dreigt

ons de nood aan structurele verandering te doen uit het oog verliezen. Het is net dat soort gedweeë “eco-

consument” die volgens Chatterton de markt nodig heeft om ondanks alles rustig verder te kunnen groeien.

Afbetalen ecologische schuld
Antropoloog David Graeber is een pionier in het onderzoek naar de impact van schuld in de menselijke 

geschiedenis van de oudheid tot nu. Het concept schuld is een zeer oud concept en gaat zelfs vooraf aan de 

introductie van geld. Volgens Graeber (2009) was het juist het bestaan van schuld dat het mogelijk maakte 

voor de mens om zich geld, zoals we dat vandaag kennen, voor te stellen en bijgevolgen om het fenomeen 

markt te creëren. De markt als arena waar alles kan gekocht en verkocht worden omdat het ontdaan is van 

zijn eerdere sociale relaties en alleen nog bestaat in relatie tot geld. Nu hebben schulden doorheen de 

geschiedenis een hele evolutie doorgemaakt, gaande van de verliezende partij in een oorlog die tot een 

bestaan als slaaf werd veroordeeld (omdat ze letterlijk hun leven “schuldig” waren aan de overwinnaar) tot 
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een moderner verhaal van een wereld van krediet als virtueel geld. Om de potentieel catastrofale gevolgen 

van deze schulden op te vangen zijn er internationale instituties gecreëerd die enige controle uitoefenden op 

dit systeem van schuld. Meestal speelden hier ook mechanismen om schuldenaars te beschermen. In de jaren 

’80 ontstond echter voor het eerst een soort planetair administratief systeem om deze controle over te nemen, 

dat gerealiseerd wordt in het IMF en de Wereldbank, dat vooral de belangen van de kredietverleners veilig 

lijkt te stellen. Recentelijk is er echter ook een nieuwe soort denken rond schuld ontstaan dat, gebaseerd op 

de notie van historische verantwoordelijkheid, de rollen van crediteur en debiteur wel eens radicaal zou 

kunnen omkeren.

Het begrip ecologische schuld is aan een gestage opgang bezig. Nadat het vanaf 1997 eerst door een aantal 

ngo’s was opgepikt in het kader van een internationale campagne rond de kwijtschelding van financiële 

schulden, werd het idee van een milieuschuld op de klimaattop van december 2005 in Buenos Aires door 

president Kirchner op hoog politiek niveau geopperd als een tegenhanger voor de financiële schulden van het 

Zuiden (Paredis & Goeminne, 2005, 27-39). Hij kloeg hierbij vooral de dubbele standaard aan waarbij baten 

en lasten wel heel onrechtvaardig zijn verdeeld tussen Noord en Zuid. Intussen is het concept ecologische 

schuld verder in opmars en is het één van de sleutelbegrippen geworden die in bijna ieder eisenpakket van 

belangrijke actoren binnen de climate justice beweging teruggevonden wordt (CJN!, n.d.).

Er bestaat nog geen algemeen aanvaarde en afgebakende definitie van wat ecologische schuld nu precies 

moet omvatten, maar het basisidee is wel duidelijk: het hanteren van ecologische schuld impliceert een 

radicale omkering van het schuldperspectief waarbij de rollen van crediteuren en debiteuren ineens 

omgekeerd kunnen worden. Donoso (geciteerd in Paredis & Goeminne, 2005, 3) omschrijft ecologische 

schuld als de “geaccumuleerde historische en huidige schuld die industrielanden, hun instellingen en 

bedrijven verschuldigd zijn aan volkeren en landen in het Zuiden, tengevolge van plundering en gebruik van 

natuurlijke rijkdommen, uitbuiting en verarming van volkeren en de systematische vernietiging, verwoesting 

en aantasting van hun natuurlijk erfgoed en bronnen van levensonderhoud”. Dit soort omschrijvingen zijn 

tegelijk heel vaag en zo allesomvattend dat ze misschien wel interessant zijn als politiek discours, maar wel 

heel moeilijk hanteerbaar zijn in de praktijk. Want hoe zet je een dergelijke definitie nu om in een reëel 

beleid? Hoewel het niet makkelijk zal zijn om operationaliseerbare definities uit te werken die ook nog eens 

door brede lagen van de relevante actoren aanvaard kunnen worden, worden er wel degelijk pogingen 

gedaan, ook in België19, om de toepasbaarheid van het concept te verhogen.

In de CJN!-principes is sprake van enorme (doch niet nader bepaalde) financiële transfers die van het 

                                               
19 Paredis & Goeminne (2005, 4): “Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (UGent), het departement Internationaal 

Publiek Recht (UGent), het departement Plantaardige Productie (UGent) en de ngo Vlaams Overleg Duurzame 
Ontwikkeling voerden vorig jaar een onderzoeksproject uit om het concept ecologische schuld uit te klaren (stand 
van zaken, definitie, methodologie, wetenschappelijk referentiekader) en de relevantie en toepasbaarheid te 
bestuderen in Belgisch en internationaal beleid, met toepassingen in drie domeinen: energie en klimaatverandering, 
landbouw en veeteelt, multilaterale milieuakkoorden (Paredis e.a. 2004).”
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Noorden naar het Zuiden moeten gaan als terugbetaling voor de opgebouwde klimaatschuld. Deze financiële 

transfers moeten voor CJN! gebeuren onder democratische controle. Ook Friends of the Earth International 

(2005) spreekt van “klimaatschuld”. Voor FoEI staat deze klimaatschuld tegenover een bijzondere vorm van 

milieu-onrecht, die gebaseerd is op het overschrijden van de eigen milieuruimte door de rijke landen in het 

verleden, waarbij ze in de realiteit eigenlijk ruimte van de ontwikkelingsladen hebben moeten lenen om de 

rijkdom te accumuleren die ze vandaag hebben. Aangezien de draagkracht van de aarde beperkt is, hebben de 

geïndustrialiseerde landen dus een schuld ten opzichte van de andere omwille van hun overconsumptie van 

die draagkracht (FoEI, 2005, 1-2). Gedurende de alternatieve klimaattop van Cochabamba, bereikten sociale 

bewegingen consensus over een noodzakelijke financiële transfer van ten minste 6% van het BBP, die er 

bovenop de reeds bestaande budgetten voor ontwikkelingssamenwerking moet komen (“People’s Agreement 

on Climate Change and the Rights of Mother Earth”, 2010). Volgens de verklaring is dit haalbaar, daar “a 

similar amount is spent on national defense, and that 5 times more have been put forth to rescue failing 

banks and speculators, which raises serious questions about global priorities and political will.”

Of je het nu “ecologische schuld” of “klimaatschuld” noemt, het concept heeft zeker een belangrijke 

meerwaarde te bieden aan een tegenhegemonische beweging die de strijd aanbindt met de gevestigde 

waarden, net omdat het hun terminologie overneemt en omdraait. Bovendien biedt het op die manier een taal

aan heel wat diverse actiegroepen om hun strijd te kaderen en hun eisen te helpen formuleren (Paredis & 

Goeminne, 2005, 5).
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Conclusie

Het formuleren van de onderzoeksvraag was in deze paper misschien wel belangrijker dan haar te 

beantwoorden. Heel wat meer reflectie en onderzoek zal nodig zijn om een afdoende antwoord te kunnen 

geven op de vraag naar het tegenhegemonisch potentieel van deze beweging. Daar de beweging vandaag ook 

nog in volle opbouw is, is het sowieso te vroeg om reeds definitieve uitspraken te doen. 

Toch kunnen we alleen maar vaststellen dat er wel degelijk potentieel is voor een tegenhegemonische 

beweging. In een wereld die de voorbije jaren door een meervoudige en diepe crisis is gekenmerkt, waarbij 

conflict en ongelijkheid alleen maar toegenomen zijn, lijkt de enige uitweg voor de velen in deze wereld die 

naast de dunne troost van sociale zekerheid grijpen te bestaan uit verzet. Iedere dag sluiten meer en meer 

mensen zich aan bij een reeds lange stroom ontheemden. Iedere dag verwelkomen de reeds overbevolkte 

sloppenwijken rond uit hun voegen barstende steden in het Zuiden nieuwkomers. Proletariërs in de 

oorspronkelijke zin van het woord: ze hebben niets dan – in het beste geval – hun gezin. En ondanks alles 

blijft de honger naar winst, eerder dan de honger naar consumptiemiddelen, de pletwals van het industrieel 

kapitalisme vooruit stuwen. Waardoor nog meer mensen hun schamele middelen om in het eigen 

levensonderhoud te voorzien in rook zien opgaan.

Wie kan beweren dat in een dergelijke wereld geen potentieel is voor het ontstaan van tegenhegemonische 

krachten? De beste optie voor een structureel verzet lijkt vooralsnog bij een al te lang uitgebleven 

roodgroene as te liggen. Een coalitie die de twee voornaamste slachtoffers van het liberaal kapitalistische 

systeem, zijnde overgrote meerderheid aan sociaal zwakkere mensen enerzijds en het ecosysteem anderzijds, 

verenigt.

Hoe liggen daarbij de kaarten voor de climate justice beweging zoals die vandaag vorm krijgt? Niet slecht. 

Er is potentieel, maar reden tot euforie is er niet. De beweging heeft immers wel een aantal belangrijke 

kaarten in handen, maar zeker niet allemaal.

Laat ons beginnen met wat de beweging wél zelf in handen heeft. Zo is het maar de vraag of een roodgroene 

as rond het concept climate justice er wel in zal slagen, waar andere pogingen faalden, om een duurzame 

coalitie op te bouwen van een al te vaak betweterig en versplinterd links. We zullen moeten afwachten hoe 

belangrijk een aantal van de bestaande twistpunten zullen blijken. Twee van deze twistpunten liggen voor de 

hand: wat doen we met de staat en welke positie nemen we in tegen verscheidene pogingen om tot een 

“green new deal” te komen? Nog een vraag die zich opwerpt is hoe breed de kloof nu werkelijk nog is tussen 

enerzijds Europese en Noord-Amerikaanse “activisten” en anderzijds die mensen die dagdagelijks vechten 

voor hun overleven. Is het smeden van een reële band tussen deze toch wel heel verschillende vertrekpunten 
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mogelijk, of bestaat een dergelijke band enkel in de hoofden en de retoriek van activisten in het Noorden?

Dan zijn er natuurlijk die factoren die de climate justice beweging niet zelf beheerst, maar die wel mede haar 

lot zouden kunnen bepalen. Een eerste belangrijke factor hier is de verdere ontwikkeling van het 

zogenaamde groene kapitalisme. Zal de evolutie van neoliberalisme naar groen kapitalisme zich verder 

doorzetten? Zo ja, dan is dit ongetwijfeld een factor die zal bijdragen tot verder momentum voor de climate 

justice beweging. Het is immers net de oppositie van die beweging tegen het groene kapitalisme dat voor een 

groot stuk de sterkte van haar verhaal uitmaakt. Indien de hype rond groen kapitalisme overwaait, dan 

verliest de climate justice beweging een belangrijk stuk symboliek. Dit zou de beweging geenszins 

overbodig maken, daar het naïef zou zijn om aan te nemen dat een ander verhaal dan dat van het groen 

kapitalisme een wezenlijk minder dramatische sociale en ecologische uitkomst zou hebben, zolang we 

werken binnen eenzelfde systeem zoals we dat vandaag kennen.

En wat als de climate justice beweging echt begint door te wegen? Wat zal dan de reactie van de bestaande 

machtselite zijn? Een hegemonie wiens macht tanende is, laat slechts zelden toe dat een machtsovergang 

naar een nieuw model zonder slag of stoot verloopt. Zal men zich halsstarrig vastklampen aan het liberaal-

kapitalistische model tot de laatste snik en hiervoor steeds driestere repressiemaatregelen moeten nemen? 

Maar zo ver is het nog lang niet. Want crisis of niet, het ziet er nog niet meteen naar uit dat het kapitalistische 

systeem haar houdbaarheidsdatum reeds heeft overschreden.

De top van Kopenhagen, met haar geweldige momentum voor de beweging, is intussen achter de rug en ook 

de alternatieve top van Cochabamba is voorbij. Maar de weg te gaan is nog lang. Op deze weg is het slechts 

door het mogelijke (realiseren van sociaal rechtvaardige alternatieven) stap voor stap na te streven, dat het 

ondenkbare (de begrenzingen die het kapitalisme stelt aan ons denken, doen en laten overstijgen) mogelijk 

kan worden. Met de nadruk op “kan”, want het betreft hier allesbehalve een zekerheid.

Onderweg zal moeten blijken of er voldoende wil, eensgezindheid en daadkracht is om woorden om te zetten 

in daden en climate justice hoog op de agenda te houden. Slaagt de beweging er met andere woorden in om 

ook zelf, los van het UNFCCC-proces waarmee ze een ambigue relatie heeft, eigen momentum te creëren? 

We staan ongetwijfeld voor een aantal beslissende momenten in de komende jaren die mee zullen bepalen of 

de climate justice beweging in staat zal blijken zich te ontpoppen tot een volwaardig tegenhegemonisch 

alternatief. Laat ons, in ieders belang, hopen van wel.
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