
Intelligent uit de lockdown; 
Groene wederopbouw of zwarte kickstart?



Aardverschuiving in Alta, 
Noorwegen
“Aardverschuivingen gaan vaker voorkomen, bijvoorbeeld
door hevige regenval, het smelten van sneeuw of het 
ontdooien van de toplaag van permafrost in de bodem. Die 
verzadigde delen kunnen dan van de onderlagen afglijden."

Klimaatverandering speelt daarbij een belangrijke rol.



Demonstraties 
tegen racisme



Bij het bedrijf Nornickel is ten minste 
20.000 ton dieselolie de rivier Ambarnaja
ingestroomd

Het bedrijf Nornickel is de grootste producent van nikkel
wereldwijd. Norilsk is volledig gebouwd op permafrost, 
die wordt bedreigd door de opwarming van de aarde. 
Het vermoeden is dat de lekkage met verschuiving van 
ondergrond te maken heft.



Beroerde huisvesting en 
arbeidsomstandigheden voor
arbeidsmigranten in 
vleesbedrijven.
Heftige Corona uitbraken, 
sluitingen. 
Geen werk = geen woning



Zomaar vier nieuwsfeiten van twee dagen…

Er gebeuren dramatische dingen in de wereld

Die voor mijn gevoel terug te voeren zijn op een economisch systeem dat 
niet meer deugt:

• Tegen zo laag mogelijke kosten

• Geen ‘true pricing’; sociale kosten (extreem lage lonen of een onveilige 
werkomgeving) en natuurlijke kosten (luchtverontreiniging of 
klimaatverandering) zitten niet in de prijs van producten in de winkel

• Niet inclusief

• Niet meervoudig waarde gedreven



Corona heeft de economie grondig afgebroken

Daardoor hebben we nu een economische crisis. Maar we zien ook goede 
ontwikkelingen wat betreft CO2 reductie (14Mton minder)

Kunnen we de economie opnieuw uitvinden waarbij we het goede dat de 
huidige crisis heeft opgeleverd in structurele wederopbouw maatregelen 
voortzetten? 
Dus een economie die:
• Meervoudig waarde gedreven is, waarin niet alleen aandeelhouderswaarde 

telt, ook ecologie, gezondheid, inclusiviteit
• Met een rechtvaardiger verdeling van geld in de wereld: meer in reële 

economie, minder in kapitaalsmarkten (verhouding nu 5% : 95%) en meer 
bij de massa en minder bij een select gezelschap (8 rijksten hebben net 
zoveel als 50% van de wereldbevolking bij elkaar)



Dan, als we nog tijd hebben:
een verhaal van dicht bij huis


