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16 OKTOBER 2013 : DEBAT PROVINCIALE MINARAAD

MET YVES LETERME & MATHIAS LIEVENS OVER : 

LOKALE GROEI DOOR VERGROENEN ECONOMIE?

Vadertje winst inzetten voor de redding van 

moedertje aarde 

De economische crisis en besparingspolitiek beheersen 

het nieuws.  Ons economisch systeem zit namelijk zo 

in elkaar dat de economie moet blijven groeien om 

welvaart te bestendigen. Ondertussen stevenen we 

af  op een klimaatopwarming van 4°C. Geen nood, 

zeggen vele politici en economen : het  wondermiddel 

heet “groene economie”.  

Eindelijk is de groene gedachte ingeburgerd geraakt 

bij de machthebbers.  Groene economie wordt nu 

ook gedragen door multinationals, internationale 

instellingen en denktanks. Dat is goed nieuws, zou 

men denken.” Maar groene economie, zoals nu 

door vele politici en economen wordt gepercipieerd, 

vertrekt vanuit dezelfde marktmechanismen, die de 

ecologische crisis hebben veroorzaakt, zeggen de 

auteurs van“de mythe  van de groene economie. 

Bestaat groen kapitalisme?

Mathias Lievens en Anneleen Kenis leggen in hun 

boek op gedurfde en goed onderbouwde wijze uit hoe 

het kapitalistische systeem er telkens in slaagt crisissen 

op te lossen door problemen te verleggen naar  waar 

Jaarlijks organiseert de West-Vlaamse Minaraad een debatavond.  Dit jaar worden Yves Leterme (OESO) 

en Mathias Lievens (co-auteur van het boek “de mythe van de groene economie) uitgenodigd voor een 

tegensprekelijk debat over groene economie voor lokale besturen.  De OESO heeft namelijk net een lijst 

met aanbevelingen voor het vergroenen van lokale economie klaar. Het belooft een spannende avond te 

worden,  want de auteurs van het boek “de mythe van de groene economie” staan bekend om hun kritische 

visie op economische groei, zelfs wanneer deze op een groene manier wordt gerealiseerd. We raden iedereen 

aan naar het debat te komen en in aanloop ervan het boek eens te lezen. We geven hier alvast een blik op 

de inhoud.

geld mee te verdienen is.  Ook nu is dit weer het geval 

en gelooft men dat groene innovatieve technologie 

en duurzaam consumeren ons wel zullen redden 

van klimaatopwarming. De auteurs zijn echter zeer 

sceptisch dat het neoliberaal recept van ongebreideld 

streven naar winst en groei,  focus op concurrentie 

en korte termijn denken het milieu zal redden. De 

problemen worden zo niet opgelost, maar telkens 

verlegd en vergroot.  Volgens de auteurs is groene 

economie een verhaal dat mensen wil verlokken voor 

business as usual. De mythe van de groene economie 

onttrekt zo de verdere vernietiging van ecosystemen 
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aan onze ogen.  CO
2
-emissiehandel geven ze ter 

illustratie : missiehandel creëerde al mooie winsten, 

maar weinig klimaatverbetering. Gaandeweg wordt 

met een scherpe analyse duidelijk gemaakt dat het 

kapitalistisch systeem gewoonweg niet te rijmen 

valt de noodzakelijk transitie naar een duurzame en 

rechtvaardige samenleving. 

Een tegenmacht organiseren

De grote massa is zich nog te weinig bewust van de 

urgentie van het klimaatprobleem of  men voelt zich 

machteloos om er iets wezenlijk aan te veranderen.  

Duurzaam consumeren lijkt wel het enige wat we 

kunnen doen om een verandering af  te dwingen. We 

zien onszelf  al te vaak als consumenten en we zijn 

vervreemd van strijd.  Kapitalisme recupereert immers 

zelfs verzet, zelfs bij de sociale bewegingen. Maar dit 

mag nu niet meer gebeuren. Om op korte termijn de 

diepgaande maatschappijverandering, die nodig is te 

bekomen, pleit het boek dan ook voor het organiseren 

van een tegenmacht. We moeten ons informeren, 

engageren en organiseren om de problemen opnieuw 

te politiseren. In plaats van het aan de markt over te 

laten, zouden belangrijke discussies en beslissingen 

democratisch moeten genomen worden. Prioritaire 

investeringen zouden dan meer op lange termijn en 

ecologie gericht zijn.   Vandaag gebeurt dit niet.  Ze 

wijzen ook op de rol van het middenveld, o.a. naar de 

milieubeweging, om verzet te bieden en samen met 

bijvoorbeeld de arbeidersbeweging op de barricaden 
te gaan staan voor verandering. 

Postpolitiek klimaat.  

De opwarming van de aarde is onlosmakelijk verbonden 

met ons economisch systeem.  De auteurs maken ons 

duidelijk dat het concept “groene economie” haar 

limieten bereikt heeft.  Ecologische transitie moet nu 

hand in hand gaan met sociale omwenteling en dat 

gebeurd nu niet in het groene economie-denken.  De 

huidige crisis van het neoliberalisme opent gelukkig 

wel de weg voor alternatieve benaderingen.  In de niche 

gebeurt er nu al heel wat dat ons onafhankelijker kan 

maken van de markt.  Het boek pleit voor een nieuw 

verdergaand concept van meer sociale gelijkheid, 

vergaande vormen van herverdeling, een grotere en 

meer democratische publieke sector, een breuk met 

het neoliberalisme, grenzen aan de groei, 90% reductie 

van de uitstoot, terugschroeven van de marktlogica 

in de maatschappij, radicaal terugdringen van de 

fi nanciële markten, opbouw van sociale bewegingen 

van onderuit, met andere woorden: een visie, die 

de maatschappij niet reduceert tot de optelsom van 

consumenten en bedrijven.  

Tekst : Katty de Wilde

Bronnen : 

- Boek “de mythe van de groene economie” Mathias 

Lievens en Anneleen Kenis.

- Interview met Mathias Lievens en Anneleen Kenis 

over “de mythe van de groene economie” in Peper.

- Analyse van Dirk Holemans over het boek op de 

website van De Wereld Morgen.

DEBAT YVES LETERME (OESO) & MA-

THIAS LIEVENS (CO-AUTEUR MYTHE VAN 

DE GROENE ECONOMIE) OVER "LOKALE 

GROEI DOOR VERGROENEN ECONO-

MIE?"  

16 oktober 2013 om 19u30.  

Provinciehuis West-Vlaanderen.  Koning Leopold-

III-laan 41. 8200 Sint-Andries. 

Dit debat wordt georganiseerd door de Provinci-

ale Minaraad West-Vlaanderen. Binnenkort wordt 

ook de e-vite met de inschrijvingsmodaliteiten ver-

spreid.  Meer info : secretariaat@wmfkoepel.be.  


