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EEN NIEUWE WERELD
Ergens in China, eind 2019 ...
... toen wij hier in Brussel de laatste hand legden aan het achtergronddossier voor een nieuwe, driejarige campagne, werd een mens besmet
met een nieuwe variant van het coronavirus. De wereld is sindsdien
dramatisch veranderd. Wat eerst een lokale epidemie was, breidde op
enkele maanden uit tot een pandemie. Naarmate het dodental steeg en we
geconfronteerd werden met schrijnende beelden van doodzieke mensen
in overvolle ziekenhuizen, namen regeringen drastische maatregelen.
Grenzen werden gesloten, vliegtuigen bleven aan de grond, de economie
viel grotendeels stil, ieders bewegingsvrijheid werd (soms drastisch)
ingeperkt. ‘Blijf in uw kot’ werd ons motto. De maatregelen, noodzakelijk
om levens te redden, hadden een ongeziene impact op alle aspecten van
ons leven, de economie, de maatschappij, het milieu en legden ook heel
wat pijnpunten van de globalisering bloot.
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We weten ondertussen veel meer over het virus dat de planeet nu bijna
een jaar in zijn greep houdt. We weten dat grote delen van Afrika veel
minder getroffen worden door de ziekte. WestEuropa en Noord- en
Latijns-Amerika
daarentegen krijgen de epidemie
niet onder controle met vele
honderdduizenden doden
tot gevolg.
Aziatische
landen doen
het in het
algemeen
erg goed in
het onder
controle
houden van
het aantal
besmettingen. Veel factoren spelen
daarbij een
rol: de leeftijd
van de bevolking en hun algemene gezondheid, de macht van
de staat en hoe
kordaat het leiderschap
is, de mate waarin men
individuele vrijheden laat primeren op het algemeen welzijn, de mate
waarin men de economie laat primeren op de volksgezondheid, het klimaat waarin men leeft en de bevolkingsdichtheid, de ervaring met eerdere epidemieën, de mate waarin er een cultuur van solidariteit bestaat, …
Wat ook al duidelijk is: het aanhoudende falen van Westerse samenlevingen om de epidemie het hoofd te bieden, ondanks hun complexe
gezondheidssystemen en infrastructuur, zaagt verder aan de poten van
het Westerse superioriteitsdenken. Dat hoeft niet problematisch te zijn,
integendeel, het kan een extra stimulans zijn om een hoognodige en
dringende herverdeling van de macht in internationale instellingen door
te voeren en tot meer gelijkwaardige relaties tussen continenten, landen
en hun inwoners te komen.
Bovenal heeft de pandemie mensen en beleidsmakers wakker geschud
over de fouten in het economisch systeem en de nood aan systeemverandering. Iets waar de veel bedreigendere klimaatcrisis tot nu toe maar
matig in was geslaagd.
In hoofdstukken 2 en 3 kijken we meer specifiek naar wat de impact,
positief en negatief, van de coronacrisis is op twee van onze kernthema’s,
recht op voedsel en natuurlijke rijkdommen. Maar eerst staan we stil bij
welke globale lessen we als mensheid kunnen trekken uit de confrontatie
met een microscopisch klein beestje genaamd SARS-CoV-2.
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lessen uit de covid-19 crisis

Het virus brengt ons in herinnering wat ons
echt gelukkig maakt: menselijke relaties, de
natuur en onze leefomgeving.

De coronacrisis toont aan dat een goed uitgebouwde sociale zekerheid en bescherming
noodzakelijk zijn, zeker voor zij die al kwetsbaar
zijn. We hebben daarvoor een sterke overheid
nodig, die ingrijpt in de economie en greep
heeft op het financiële systeem. De manier
waarop we vandaag omgaan met de natuur, en
de ongebreidelde globalisering, keren als een
boemerang naar ons terug. Het is belangrijk dat
elk land en regio weer meer zelf gaat instaan
voor de productie van essentiële goederen en
diensten noodzakelijk voor onze basisbehoeften. Solidariteit, op alle niveaus, is cruciaal om
de pandemie in te dijken: van buren die elkaar
bijstaan tot een vaccin dat wereldwijd voor
iedereen beschikbaar is. Het virus brengt ons
in herinnering wat ons echt gelukkig maakt:
menselijke relaties, de natuur en onze leefomgeving. De coronacrisis en haar gevolgen zijn
met andere woorden één groot pleidooi voor
systeemverandering.

Les nummer 1: Sociale bescherming en een sterke overheid zijn
cruciaal om mensen zekerheid te bieden in tijden van crisis
Corona is niet de grote gelijkmaker zoals velen bij
de start van de pandemie dachten, wel integendeel.
Mensen die aan het verliezende einde van de ongelijkheidsbalans leven zijn het hardst getroffen door de
coronacrisis. Tegelijk toont een rapport van Swiss Bank
UBS dat het aantal miljardairs is toegenomen én dat ze
hun fortuinen tijdens de pandemie met 27 % hebben
vergroot.1 Mensen die in precaire omstandigheden
leven, zagen door de lockdown hun mogelijkheden om
nog enigszins het hoofd boven water te houden stuk
voor stuk verdwijnen. Van het sluiten van opvang voor
daklozen en sociale restaurants in rijke landen tot het
verbieden van de informele economie, de levenslijn van
miljarden mensen in lage- en middeninkomenslanden
die van dag tot dag leven. Al wie niet kan rekenen op
degelijke sociale bescherming is een vogel voor de kat.
De Wereldbank schat dat in 2020 tot 100 miljoen mensen
extra in de armoedestatistieken zullen belanden, de
meerderheid van hen in Zuidoost-Azië en Sub-Sahara
Afrika. 2
Maar de kwetsbaarheid beperkt zich niet alleen tot het
socio-economische. Van Europa tot de V.S. en LatijnsAmerika worden gemarginaliseerde groepen tot dubbel
zo hard getroffen door het virus en hebben ze een
grotere kans om te worden gehospitaliseerd en te overlijden. Voor wie met verschillende generaties in één huis

woont of werkt in een sector waar thuiswerk geen optie
is, is social distancing erg moeilijk. Gezondheidsrisico’s
die de kans op een slecht ziekteverloop verhogen,
zoals diabetes, overgewicht en hoge bloeddruk, komen
veel vaker voor bij groepen die zich geen gezond dieet
kunnen veroorloven. In onze campagnes over honger
legden we al eerder de link tussen overgewicht, obesitas en armoede. In heel wat landen is de toegang tot
gezondheidszorg erg duur en afhankelijk van waar je
woont.
Overheden en multilaterale
instellingen moeten daarom
versneld werk maken van een
universele sociale bescherming
zoals gedefinieerd onder SDG1,
geen armoede. In de nasleep van
de coronacrisis en in aanloop
naar nieuwe, onvermijdelijke klimaat- en andere crisissen, moeten overheden de middelen die nu massaal

1
Neate, R. 2020. Billionaires' wealth rises to $10.2 trillion amid Covid crisis.
The Guardian, 7 oct. 2020. https://www.theguardian.com/business/2020/oct/07/
covid-19-crisis-boosts-the-fortunes-of-worlds-billionaires
2
Worldbank, 2020. Projected poverty impacts of COVID-19, Brief,
8 June 2020. https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/
projected-poverty-impacts-of-COVID-19
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worden vrijgemaakt deels investeren in sterke sociale gelijkmakers: huisvesting, onderwijs, toegang tot
gezondheidszorg, toegang tot gezond voedsel. Daarnaast
moeten middelen herverdeeld worden via eerlijke
belastingen op multinationals, kapitaal en vermogen
waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen
en waarbij een einde wordt gemaakt aan belastingontduiking en ontwijking. De meerwaarde die in de reële
economie wordt gecreeërd moet in de eerste plaats de
samenleving ten goede komen en niet enkel de aandeelhouders. Overheden en multilaterale instellingen

moeten maatregelen nemen opdat wereldwijde geldstromen de reële economie ondersteunen op de lange
termijn. Vandaag mikt het financiële systeem op snelle,
kortetermijn winsten via speculatie en fictieve geldstromen. Internationaal geldende regulering moet hier paal
en perk aan stellen. Kortom, overheden moeten ervoor
zorgen dat ze weer greep krijgen op geld. Zo komen de
financiële middelen op tafel om sociale bescherming en
kwalitatieve, publieke diensten te financieren voor de
huidige en toekomstige generaties.

Les nummer 2: De gevolgen van onze levensstandaard komen steeds
luider op onze deur kloppen

4

De wereld is de laatste dertig jaar in ijltempo geglobaliseerd. Goederen, kapitaal, diensten en mensen bewogen
tot voor kort relatief ongehinderd tussen landen, met
alle voordelen voor onze welvaart en met alle nadelen
grotendeels voor anderen. De klimaatopwarming wordt
al decennia gevoeld in de gebieden dicht bij de evenaar
maar bij ons bleef het vooralsnog beperkt tot toenemende droogte en een hittegolf of twee in de zomer.
Milieuvervuiling en mensenrechtenschendingen rond
ontginnings- en agro-industriële projecten, massale ontbossing en vernieling van biodiversiteit om veevoeder
en palmolie te produceren, we hadden er allemaal niet
zo veel last van in het welvarende Europa. Tot voor kort
tenminste. Het is erg waarschijnlijk dat de oorsprong
van de pandemie kan teruggebracht worden tot het
ongecontroleerd vernietigen van ecosystemen om steeds
meer, almaar schaarser wordende natuurlijke rijkdommen aan te boren, noodzakelijk om een schier eindeloze
stroom aan consumptiegoederen te produceren.
Vervolgens nam het virus de trein der globalisering, of
beter, het vliegtuig, en legde op zijn tocht door de wereld
de fragiliteit van de globale productieketens bloot. Plots
stelden we vast dat cruciale goederen als mondmaskers
en paracetamol enkel nog in verre Aziatische landen
werden geproduceerd. Lage productiekosten, enkel te
verklaren door uitbuiting van arbeiders en verwaarloosbare milieunormen, zorgden de afgelopen veertig jaar
voor een massale verschuiving van de productie naar
zogenaamde lageloonlanden.
Er gaan vandaag meer en meer stemmen op om de
productie van essentiële goederen tenminste deels te
herlokaliseren. Naast een betere weerbaarheid tegen
onvoorziene schokken zoals de pandemie creëert een
herlokalisatie werkgelegenheid en laat ze toe om de
negatieve impact elders te beperken en de milieukost
zelf te dragen. Als we willen voorkomen dat de klimaatcrisis en andere rampen ons leven en dat van onze
kinderen en kleinkinderen weldra geheel overheersen,
kunnen we er maar beter voor zorgen dat ook de productie van niet-essentiële goederen op een duurzame
en faire manier wordt georganiseerd door het opleggen van strikte sociale en ecologische standaarden, in
het bijzonder voor goederen die ver van huis worden
gemaakt.

Niet alleen goederen, maar ook diensten die de basis
vormen voor een goed leven - voedselvoorziening,
huisvesting, water, gas en elektriciteit, gezondheidszorg,
kinderopvang, ouderenzorg en onderwijs - moeten we
weer meer lokaal gaan organiseren. Dit moet de eerste
prioriteit zijn van onze nationale en Europese economie
en niet de competitieve exportsector. Deze ‘essentiële
economie’ hoeft ook niet noodzakelijk te groeien, ze
moet kunnen voorzien in de levensbehoeften van alle
inwoners. Punt. Ze zal een resem aan kwalitatieve
jobs, inclusief sociale bijdragen, opleveren in essentiële
beroepen.
Want ook dat hebben we geleerd tijdens deze pandemie: wat essentiële beroepen zijn. Verpleegkundigen,
zorgverleners, landbouwers, vuilnismannen, leerkrachten, postbodes, rekkenvullers, kassiersters en vrachtwagenchauffeurs, slecht betaald en vaak met de nek
aangekeken, hielden onze samenleving de afgelopen
maanden recht. Een herwaardering, zowel financieel
als maatschappelijk van deze essentiële beroepen is dan
ook aan de orde.

Les nummer 3: Solidariteit is de sleutel tot overleven
Deze crisis maakte niet alleen duidelijk dat we deze planeet delen, ze leert ons ook dat als we niet solidair zijn
met elkaar, over landen en continenten heen, we deze
gezondheidscrisis en de socio-economische gevolgen,
maar moeilijk te boven zullen komen. Zolang het virus
nog ergens rondwaart, zal het zich met het vliegtuig
genaamd globalisering telkens opnieuw verspreiden.
In de eerste plaats moet er dus voor gezorgd worden
dat alle landen de middelen hebben om de epidemie de
kop in te drukken. Een vaccin moet wereldwijd beschikbaar zijn voor iedereen aan een betaalbare prijs. De
instellingen van de Verenigde Naties, en met name de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), spelen hier een
cruciale rol. Ook het heropbouwen van de lokale en
de globale economie kan enkel lukken als er geen hele
regio’s achterblijven. De pandemie biedt een uitgelezen kans om vervuilende en nutteloze sectoren uit te
faseren en volop te investeren in publieke infrastructuur, hernieuwbare energie, circulaire economie en
duurzame voedselsystemen.3 Schuldkwijtschelding van
arme, lage- en middeninkomenslanden moet financiële

ruimte creëren voor deze landen, bovenop de surreële
geldbedragen die wereldwijd worden bijgedrukt en vrijgemaakt voor herstel. Sterke en geloofwaardige multilaterale instellingen zijn cruciaal om dit te coördineren.
Maar ook lokaal is solidariteit van levensbelang. We
zagen tijdens de crisis hoe belangrijk het is dat generaties zorg dragen voor elkaar. We zagen ook dat dat niet
altijd lukte en dat wanneer sommigen zich niet aan de
maatregelen hielden, het virus snel weer om zich heen
greep. We zijn als samenleving maar zo sterk als de
zwakste schakels. Daarom is solidariteit met alle groepen in de samenleving, in het bijzonder met de meest
kwetsbaren, noodzakelijk. In deze crisis moet iedereen
aan hetzelfde zeel trekken om het virus samen onder
controle te krijgen.

3
Landen die zich de ‘Wellbeing economy governments’ noemen, o.a. Nieuw-Zeeland, Ijsland, Schotland en Wales, hebben die keuzes al in praktijk gebracht.

Les nummer 4: Dat wat ons echt gelukkig maakt, is niet te koop
De pandemie en vooral de opeenvolgende lockdowns
leiden bij velen tot een grote belasting van het mentaal
welzijn. Vooral bij jongeren en jongvolwassenen viel het
sociaal isolement zwaar, net als bij ouderen die maandenlang werden gescheiden van familie en vrienden.
Merkwaardig voor een samenleving die zichzelf toch
eerder als individualistisch typeert. Onze gehechtheid
aan smartphone en laptop veranderde noodgedwongen
in afhankelijkheid van deze technologieën, die gedurende weken op rij de enige poort naar de buitenwereld
vormden. Maar we stelden al gauw vast dat dit maar
een mager alternatief biedt voor echte sociale contacten.
Na jaren waarin velen bouwden aan een virtueel leven
op Facebook of Instagram stelden we vast dat een goed
leven zich niet online afspeelt. Wat we nodig hebben om
gelukkig te zijn, is het echte leven, met echte omhelzingen, echte ontmoetingen en echte gesprekken.
En we leerden ook dat de natuur ons gelukkig maakt
en ons beschermt tegen mentale en fysieke schade. De
natuur en onze directe leefomgeving wonnen sterk aan
belang. Helaas stelden velen ook vast dat die omgeving jammerlijk tekort schoot. Dat er geen parkje die
naam waardig, geen speelplein of bos in de buurt was.
Lokale en hogere overheden, samen met burgers en
hun verenigingen en initiatieven, doen er goed aan
in de komende jaren sterk in te zetten op uitbreiding,
bescherming en opwaardering van de natuur en groene
leefomgeving, zeker in onze steden.
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recht op voedsel in coronatijd
De maatregelen die genomen werden om de
COVID-19-pandemie in te dijken legden de
pijnpunten bloot van ons geglobaliseerd voedselsysteem. De lange, vaak complexe toeleveringsketens geraakten volledig verstoord.
Miljoenen mensen zagen hun inkomen krimpen
of helemaal verdampen als gevolg van de economische crisis, waardoor voedsel onbetaalbaar
of onbereikbaar werd. Tegelijk werden ook de

oplossingen zichtbaar. Mensen (her)ontdekten het plezier van moestuinieren en koken, de
korte keten floreerde als nooit tevoren en ook in
onze partnerlanden bleken mensen en gemeenschappen die in hun eigen voedsel voorzien
minder kwetsbaar en veerkrachtiger dan anderen. De pandemie is een wake-upcall om dringend onze voedselsystemen te veranderen, ze
veerkrachtiger, diverser en lokaler te maken.

Deepening
inequalities
Uneven food
price effects

Global
economic
recession
COVID-19
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Bovenstaand schema stelt voor hoe de
gevolgen van de pandemie de voedselzekerheid van mensen ondermijnen. Zowel
de economische als fysieke toegang tot
voedsel wordt belemmerd.

Sterven van COVID-19 of van honger.
Door de lockdownmaatregelen verloren miljoenen mensen hun baan of zagen hun inkomen drastisch dalen,
waardoor ze minder geld overhouden om aan voedsel te
besteden. Mensen die in de informele economie werken,
zijn het hardst getroffen. In Sub-Sahara Afrika is de
informele sector goed voor 60 tot 90 % van de niet-landbouwgerelateerde jobs. 5 Informele werkers vergaren
hun inkomen vaak van dag tot dag, als verkoper, dagloner, huishoudhulp. Zij werken zonder contract, zonder
garantie op waardig werk of een degelijk loon, zonder
sociale zekerheid. Velen zagen zich genoodzaakt te kiezen tussen het overtreden van lockdownregels om toch
wat geld te verdienen of thuis te verhongeren. Wie wel
kon blijven werken, bijvoorbeeld in de landbouwsector,
liep vaak grote risico’s op besmetting. Seizoenarbeiders
werden besmet door slechte huisvesting en leefomstandigheden. Industriële slachthuizen, die grotendeels
draaien op arbeidsmigranten en flexwerkers, bleken
wereldwijd een bron van besmettingen. Vooral in de VS
moesten miljoenen slachtrijpe dieren geëuthanaseerd
worden op boerderijen omdat slachthuizen gesloten
werden. Stedelingen die hun baan kwijt waren geraakt,
keerden terug naar het platteland en legden zo extra
druk op plattelandshuishoudens, die met minder
inkomen extra monden moesten voeden. Geldtransfers
verminderden of droogden op omdat ook heel wat
migranten in gastlanden hun job verloren.

De Wereldbank schat dat geldtransfers naar Sub-Sahara
Afrika met 23,1 % zullen dalen in 2020. 6
De WHO vreest dat eind 2020 132 miljoen mensen chronisch honger zullen lijden, bovenop de 690 7 miljoen
mensen die nu al honger lijden. Daarnaast zijn naar
schatting nog twee miljard mensen matig tot ernstig
voedselonzeker. Ook zonder de COVID-19-crisis gingen
deze cijfers al in stijgende lijn, sinds 2014.8 De redenen
zijn complex, maar armoede is de voornaamste structurele oorzaak. Velen van hen zijn boeren, of mensen die
hun broodwinning uit de landbouw halen. Sommigen
4
HLPE. 2020. Impacts of COVID-19 on food security and nutrition: developing
effective policy responses to address the hunger and malnutrition pandemic.
Rome.
5
IMF, 2017. Regional Economic Outlook. Sub-Saharan Africa. Restarting the
Growht Engine.World Economic and Financial Surveys.April 2017. Available at :
https://www.imf.org/en/Publications/REO/SSA/Issues/2017/05/03/sreo0517#exec
6
Bisong, A., Ahairwe, P.E. and Njoroge, E., 2020. The impact of COVID-19 on
remittances for development in Africa. ECDPM Discussion paper n°269. (also
available at https://ecdpm.org/wp-content/uploads/Impact-COVID-19-remittances-development-Africa-ECDPM-discussion-paper-269-May-2020.pdf)
7
De significante daling in het aantal mensen dat wereldwijd honger heeft (de FAO
rapporteerde 815 miljoen in 2018), wordt verklaard door een herziening door de
FAO van de cijfers voor populatie en toegang tot voedsel op basis van huishoud-enquêtes voor 13 landen waaronder China, sinds 2000. Dit verandert niets
aan de trend dat sinds 2014 het aantal mensen dat honger lijdt, jaarlijks toeneemt.
8
FAO, IFAD, UNICEF, WFP & WHO. 2020. The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. Transforming food systems for affordable healthy diets.
Rome, FAO. (also available at https://doi.org/10.4060/ca9692en).

konden hun producten niet verkopen, vanwege gesloten markten of transportbeperkingen, of konden niet
oogsten omdat de landarbeiders de velden niet konden
bereiken. Landarbeiders verloren hun broodwinning
door reisverboden. Boeren hadden geen toegang tot
zaaigoed en andere productiemiddelen als gevolg van
verstoringen in de toeleveringsketens, waardoor ze niet
op het juiste moment hun velden konden bewerken.
Veel micro- en kleine ondernemers in de voedingssector
verloren hun inkomen omdat ze niet langer de nodige
grondstoffen voor hun bedrijf konden aankopen of hun
producten niet konden verkopen wegens gesloten markten, scholen, werkplaatsen en restaurants.

Een falend voedselsysteem
blootgelegd
De internationale handel in landbouwproducten werd
zwaar verstoord door het sluiten van grenzen. Heel wat
ontwikkelingslanden zijn afhankelijk van internationale markten voor de import van basisproducten en de
export van marktgewassen. Zij zijn dubbel kwetsbaar
voor verstoringen in toeleveringsketens, zeker voor de
export van snel bederfbare producten zoals vers fruit
en groenten. 9 Afrikaanse boeren, gespecialiseerd in
tuinbouwproducten zoals boontjes, tomaten of bloemen,
bleven met hun producten zitten toen het luchtruim
sloot en bestellingen werden geannuleerd. Onze boeren
zagen de vraag naar frietaardappelen verdampen, door
de sluiting van (fastfood)restaurants wereldwijd.
Hamstergedrag van panikerende consumenten, maar
ook het just in time bevoorradingsmodel van de supermarkten, zorgde voor lege rekken. In heel wat landen
werden openlucht en informele voedselmarkten gesloten, terwijl supermarkten open mochten blijven. Deze
politiek trof vooral de arme bevolking, die afhankelijk
is van deze markten en maakte fruit en verse groenten
veel minder beschikbaar, ten voordele van bewerkt en
verpakt voedsel. De verschuiving in consumptie naar
meer verwerkt voedsel, meer zetmeelrijke basisgranen en minder fruit en groenten kan bijdragen aan
ondervoeding en mensen meer kwetsbaar maken voor

COVID-19. Het is aangetoond dat slecht gevoede mensen
(onder- of overvoed) meer kans lopen op ernstige complicaties als ze de ziekte ontwikkelen. 10

Bestaande ongelijkheden
uitgediept
De globale economische vertraging als gevolg van de
pandemie en de verspreiding van de ziekte zelf heeft
bestaande sociale en economische ongelijkheden in landen nog verergerd en uitvergroot. Kwetsbare groepen
(kinderen, mensen in conflictgebieden, migranten, ontheemden, vluchtelingen, informele werkers) zijn bijzonder hard getroffen. Vrouwen en meisjes, die al meer te
lijden hebben onder voedsel- en voedingsonzekerheid,
worden bovendien nog eens extra getroffen. Hoewel ze
iets minder kans hebben om aan het virus zelf te sterven (ze hebben o.m. een beter immuunsysteem), 11 zijn
ze oververtegenwoordigd onder de werknemers in het
zorgsysteem en moeten ze ook zorgtaken combineren
met economische activiteiten, waardoor ze veel minder flexibel zijn. 80 % van de voedselverkopers in Fort
Portal, Oeganda, zijn vrouwen. Zij verloren hun broodwinning van de ene op de andere dag toen de overheid
een strikte lockdown uitvaardigde. Sommige vrouwen
slaagden erin zich aan te passen en verse producten te
verkopen in plaats van gekookte maaltijden, anderen
werden afhankelijk van liefdadigheid van familie en
vrienden om te overleven. Allen leden inkomensverlies
en moesten het aantal dagelijkse maaltijden terugbrengen van drie naar twee. Vrouwen en meisjes zijn
vaker het slachtoffer van huiselijk geweld dat overal
ter wereld toeneemt door de gevolgen van de crisis. 12
Vrouwen werken vaker in de informele sector dan mannen, zonder sociale bescherming.
Heel wat landen en streken kregen, bovenop de pandemie, nog af te rekenen met de nefaste gevolgen van
klimaatverandering en andere rampen. Europa kreunde
onder de heetste zomer sinds mensenheugenis. OostAfrika werd geteisterd door de grootste sprinkhanenplaag in veertig jaar. In Latijns-Amerika woekerden
bosbranden als nooit tevoren, (ook aangewakkerd
door het lakse beleid van president Bolsonaro). Hevige
regenval veroorzaakte dit jaar zware overstromingen in
Sudan, Niger en Burkina Faso, Japan, Frankrijk en Italië,
en vernietigde levens, woningen, velden en oogsten.
We krijgen steeds vaker en nadrukkelijker de rekening
gepresenteerd voor het overschrijden van planetaire
grenzen.
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Beter landbeheer in provincie Kwilu
Ook in Congo zijn ze zich terdege bewust van de impact die sommige landbouwpraktijken hebben op het milieu en
hun negatieve bijdrage aan klimaatverandering. Boeren branden traditioneel hun velden af ter voorbereiding van
een nieuw plantseizoen. Het is een gemakkelijke manier om velden onkruidvrij te maken en de as maakt tijdelijk wat
voedingsstoffen beschikbaar voor planten. Maar de techniek zet heel wat CO2 vrij, put de landbouwgrond uit en is
bron van klimaatverandering. Boerenorganisatie COP/Mikwi zet zich in om de Congolese boeren te sensibiliseren over
de negatieve effecten en alternatieve methoden om akkers te bemesten (bv. met groenbemesters). Daarnaast zorgde
het lobbywerk van COP/Mikwi er ook voor dat lokale autoriteiten beter gaan toezien op de handhaving van de wet die
het afbranden verbiedt.
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Tekenen van hoop
Maar niet alles is slecht. De pandemie heeft ons de
waarde en het belang van veerkrachtige en diverse
lokale voedselsystemen laten zien. Mensen die hun
eigen voedsel produceren bleken veel minder kwetsbaar
dan mensen die voor hun voeding afhankelijk zijn van
de (super)markt. Boeren die hun producten via lokale
markten en korte toeleveringsketens verkopen, werden
minder getroffen door de lockdownmaatregelen dan
degenen die op de wereldmarkt actief zijn. Boeren die
werken zonder externe inputs, met eigen zaaigoed en
compost, konden telen op het ritme van de seizoenen,
ongehinderd door stokkende toeleveringsketens voor
zaaigoed en meststoffen. Consumenten (her)ontdekten
het plezier van thuis klaargemaakt voedsel en waardeerden verse, gezonde en lokale producten boven
supermarktproducten. Boerenorganisaties ontwikkelden snel systemen voor thuisbezorging op basis van
digitale technologieën. Rurale gemeenschappen bevoorraden de nabijgelegen steden.

Zaaigoedregisters als vorm
van verzet
Onze partners kennen al langer het belang van
autonomie tegenover de machtige agro-industrie. Met de introductie van het commerciële
aardappelras 'Waychu', verdwijnt gaandeweg
de rijkdom aan inheemse aardappelvariëteiten
in de Boliviaanse gemeenschappen en worden
boeren afhankelijk gemaakt van de agro-industrie voor de aankoop van een totaalpakket:
aardappelzaaigoed en de bijhorende kunstmest
en bestrijdingsmiddelen. Gelukkig blijft in veel
gemeenschappen de kennis over traditionele
zaadproductie bewaard en blijven boeren ook
eigen rassen telen en ruilen. De verstrenging
van de zaadregistratie-wetgeving, onder druk
van de agro-industrie, bedreigt de voortzetting
van deze traditionele praktijken. Daarom namen
verschillende boerengemeenschappen, samen
met partnerorganisatie CENDA, het initiatief
om gemeenschapsregisters op te stellen waarin
Boliviaanse boeren hun zaaigoed kunnen registreren. Op die manier kunnen ze een veelheid
aan gewassen garanderen en de autonomie van
de boeren beschermen en het gebruik van zaden
als cultureel erfgoed verdedigen.
Ook in Vlaanderen ijvert het netwerk ‘Vitale
Rassen’ voor het recht op het gebruik en het
verspreiden van zaadvaste lokale variëteiten.
Deze worden geselecteerd op hun veerkracht en
inherente capaciteit om zich aan te passen aan
wisselende omstandigheden. De boeren-veredelaars willen de vrucht van hun inspanningen
kunnen delen met andere tuinders en besloten
daarom ook om de (omslachtige) procedure van
registratie van hun zaadvaste rassen te doorlopen. Zo kunnen zij hun zaaigoed beschermen en
verkopen aan andere boeren, die ze op hun beurt
kunnen kruisen met eigen variëteiten om zo te
komen tot een divers aanbod aan lokaal aangepaste, veerkrachtige groenterassen, die klaar zijn
voor de toekomst.

Greet en Lien, vzw Vitale Rassen
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Van Boer tot Bord: een nieuwe wind in Europa
De Europese Commissie lijkt wakker geschud en erkent
de noodzaak om over te schakelen naar een duurzaam
voedselsysteem, omdat gezonde mensen, gezonde
samenlevingen en een gezonde planeet niet los van
elkaar gezien kunnen worden. In mei 2020 lanceerde de
Commissie één van de kernelementen van de Europese
Green Deal: de Boer tot Bord-strategie (B2B).

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt
hoe kwetsbaar we zijn en hoe belangrijk het is
om het evenwicht tussen de menselijke
activiteit en de natuur te herstellen. Als
kernpunten van de Green Deal wijzen de
Biodiversiteits- en de Boer tot Bord-strategie
de weg naar een nieuw en beter evenwicht
tussen natuur, voedselsystemen en
biodiversiteit; om de gezondheid en het welzijn
van onze bevolking te beschermen en
tegelijkertijd de EU concurrentieel en
veerkrachtiger te maken. Deze strategieën zijn
onmisbaar voor de grote transitie die nu voor
de deur staat.
- Frans Timmermans, EC vicepresident en
verantwoordelijk voor de European Green Deal
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De B2B-strategie wil ervoor zorgen dat alle Europeanen
toegang hebben tot gezond, betaalbaar en duurzaam
voedsel, klimaatverandering bedwingen, het milieu en
de biodiversiteit beschermen, een rechtvaardige verdeling van de winsten in de toeleveringsketens verzekeren
en het aandeel biologische landbouw verhogen. Tegen
2030 wil men het gebruik van chemische en gevaarlijke
pesticiden met 50 % verminderen, nutriëntenverlies
uit de bodem met 50 % doen dalen en het gebruik van
chemische meststoffen met minstens 20 % verminderen. Om microbenresistentie tegen te gaan wil men de
verkoop van antimicrobiële producten voor veeteelt
en aquacultuur met 50 % verminderen. Bovendien wil
de EU duurzame landbouw stimuleren en moet tegen
2030 minstens 25 % van het landbouwareaal gebruikt
worden voor organische landbouw.
De B2B-strategie wil ook agro-ecologie ondersteunen,
o.a. via het systeem van eco-regelingen waarmee
duurzame landbouwpraktijken financieel worden
gestimuleerd. Ook door het steunen van 'living labs' of
levende laboratoria waar onderzoek wordt gedaan naar
bodemgezondheid en het herstel van bodemfuncties
met agro-ecologische benaderingen. In de internationale samenwerking belooft de EU zich toe te spitsen op
onderzoek en innovatie op gebied van voeding, met aandacht voor klimaatverandering en schuift ze agro-ecologie naar voor als pertinente strategie.

Het succes van de B2B-strategie staat of valt met een
coherent Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)
dat boeren ondersteunt om werk te maken van milieuvriendelijke landbouwpraktijken en meer biodiversiteit op hun boerderijen te brengen. Helaas miste het
Europees Parlement een kans om het GLB verregaand
te hervormen. De drie grootste parlementaire fracties
(EVP, RENEW en S&D) steunden volop de eisen van de
agro-industrie en zorgden ervoor dat 60 % van de landbouwsubsidies nog steeds kunnen gaan naar boeren en
bedrijven die geen enkele moeite doen om klimaat- en
biodiversiteit bevorderende maatregelen te nemen. Veel
heil werd verwacht van de al vermelde ‘eco-regelingen’,
maar ook deze werden uitgehold.
De B2B-strategie blijft bovendien competitiviteit van
de Europese landbouwindustrie op de globale markten
nastreven. Dit botst met het voornemen om de Europese
klimaatimpact te verminderen. Bovendien wordt er
in de B2B-strategie niet gesproken over het herzien
van internationale vrijhandelsverdragen om voedselsystemen duurzaam en eerlijk te maken. De vrijhandelsverdragen, die nu vooral de belangen dienen van
grootschalige productie van marktgewassen, schaden
lokale bevoorradingsketens en lokale waardecreatie op
alle continenten, inclusief in Europa zelf.

duurzaam beheer van natuurlijke
rijkdommen in coronatijd
“De natuur stuurt ons een boodschap.” zei de
topman van het VN-milieuagentschap over de
COVID-19-pandemie. “Business as usual zal de
ongelijkheid en de degradatie van ons leefmilieu alleen maar erger maken.” De verstoorde
wereldhandel legde de kwetsbaarheid bloot van
een economisch model dat eenzijdig op grondstoffenexport gebaseerd is. Latijns-Amerika
belandde in een ongeziene sociale en economische crisis. Tegelijkertijd profiteerden machtige
(mijnbouw)bedrijven van de situatie om hun
agenda door te drukken, en kwamen mensenrechten nog meer onder druk te staan. Toch zijn
er ook tekenen van hoop: zo lanceerden onze
partners een brede oproep tot systeemverandering. En in Europa komt de transitie naar een
circulaire economie in een stroomversnelling
met de Green Deal, terwijl de roep om bindende
regels voor bedrijven steeds meer weerklank
vindt.
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De pandemie: product van onze grondstoffenhonger
Meer onderzoek is vereist om duidelijke conclusies te
kunnen trekken over de exacte oorsprong van SARSCoV-2. Maar verschillende wetenschappers wezen al
op de grootschalige vernietiging van de natuur als een
belangrijke factor in de verspreiding van ziektes, waaronder COVID-19. Exploitatieactiviteiten zoals houtkap,
mijnbouw, industriële landbouw, wegenbouw en verstedelijking (naast de jacht en wildhandel) leiden tot de
verstoring en vernieling van ecosystemen. Ze zorgen er
bovendien voor dat meer mensen in contact en conflict
komen met dieren, waardoor deze ziektes gemakkelijker
worden overgedragen.

Klimaatverandering, bevolkingsdruk en de geglobaliseerde wereldeconomie (in het bijzonder het
wereldwijde vliegverkeer) versnellen en versterken
virusuitbraken. Bij ongewijzigd beleid zullen dergelijke
crisissen in de toekomst vaker voorkomen. Er wordt in
dit verband bijvoorbeeld gewezen op het reële risico
van een volgende pandemie als gevolg van de snel toenemende ontbossing in het Braziliaanse Amazonewoud.
Experts pleiten daarom voor een globale One Healthaanpak: de gezondheid van mensen hangt samen met
de gezondheid van de natuur en het leefmilieu, en deze
holistische visie moet zich ook vertalen in het beleid. Op
Europees niveau vormt de Green Deal, als kader voor
de heropbouw van de economie, alvast een belangrijke
stap in de juiste richting.

COVID-19, mensenrechten en extractivisme in Latijns-Amerika
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Verschillende van onze partnerlanden, met name in
Latijns-Amerika, worden buitengewoon hard getroffen
door de coronapandemie. Overheden namen ingrijpende quarantainemaatregelen om een overbelasting
van de gezondheidszorg te vermijden. Die strenge
lockdowns mogen dan ondertussen opgeheven zijn, de
sociaaleconomische ravage wordt steeds duidelijker. De
VN verwachten een ongeziene economische crisis op het
hele continent. Op macro-economisch vlak betekent de
instorting van de grondstoffenprijzen een zware klap,
aangezien veel landen erg afhankelijk zijn van inkomsten uit de extractieve industrie (mineralen, olie, gas).
Ook de verstoring van de wereldwijde handelsketens
raakt tal van sectoren. Vooral informele arbeiders, families op het platteland, inheemse gemeenschappen en
vrouwen worden vanwege hun reeds kwetsbare positie
hard getroffen. Latijns-Amerika is vandaag al het meest
ongelijke continent ter wereld, en die ongelijkheid dreigt
nog verder toe te nemen.
Tegelijkertijd wordt de coronacrisis misbruikt om
burgerlijke vrijheden aan banden te leggen. “De
COVID-19-crisis kan tijdelijke, adequate en noodzakelijke
opschortingen van bepaalde mensenrechten rechtvaardigen, maar niet de systematische aanvallen op mensenrechten, de democratie en de rechtstaat die te veel
regeringen in de voorbije weken hebben gelanceerd. In
verschillende gevallen bestaat het risico dat bedrijven
deze aanvallen mee faciliteren.” reageerde de internationale mensenrechtenorganisatie FIDH, 13 waarbij ook
verschillende van onze partners aangesloten zijn.

Misbruik door de
mijnbouwindustrie
Economische belangen primeren in veel landen op de
volksgezondheid en veiligheid van burgers. In Brazilië
zet president Bolsonaro de gezondheid van miljoenen
burgers op het spel door de ernst van COVID-19 te
minimaliseren, terwijl de roekeloze exploitatie van het
Amazonewoud en het geweld tegen de inheemse bevolking in versneld tempo verdergaan. In verschillende
landen maakt de mijnbouwindustrie misbruik van de
crisis om haar eigen belangen door te drukken. Dat

gebeurt op uiteenlopende manieren: ondernemingen
die ondanks de grote gezondheidsrisico’s hun operaties
gewoon verderzetten, regeringen die bijzondere maatregelen nemen om legitieme protesten in de kiem te
smoren en mijnbouw te promoten, bedrijven die van de
gelegenheid gebruik maken om zichzelf in een goed daglicht te plaatsen, en tot slot het misbruik van de huidige
situatie om aanpassingen door te voeren in wetgeving,
ten voordele van de industrie. De sector lobbyt ook
volop voor nieuwe mijnbouwvergunningen onder het
mom van ‘noodzakelijk voor het economisch herstel’.
Zo stond de Peruaanse regering bijvoorbeeld uitzonderingen op de strenge lockdown-maatregelen toe aan
machtige mijnbedrijven en waren er verschillende
COVID-19-uitbraken op mijnsites waar werknemers in
onveilige omstandigheden aan de slag moesten blijven.
In Colombia deden VN-experten, na lobbywerk van onze
partner Ccajar, een oproep om een deel van de operaties
van een grote steenkoolmijn stil te leggen vanwege de
verhoogde impact op de gezondheid van omwonende
gemeenschappen (door water- en vooral luchtvervuiling, een acuut risico in de context van COVID-19).
De pandemie leidt tot slot ook tot een toename van
het geweld tegen mensenrechten- en milieuactivisten.
Vooral in Colombia maken gewapende groepen, die vaak
banden hebben met de illegale mijnbouw, grootgrondbezitters en drugshandel, misbruik van de quarantainemaatregelen om leiders van lokale gemeenschappen
te vermoorden. Er zijn minder getuigen en bedreigde
activisten vinden moeilijker een veilig onderkomen.
Landrechten- en milieuactivisten lopen het grootste
risico. Een droeve realiteit die haaks staat op de doelstellingen van het nieuwe Verdrag van Escazú, 14 dat tot
doel heeft om de publieke inspraak rond milieuzaken
in Latijns-Amerika te bevorderen en milieuactivisten te
beschermen.

Internationale Federatie voor de Mensenrechten
Het Verdrag van Escazú (voluit: ‘Regionaal akkoord over toegang tot informatie, publieke participatie en rechtspraak inzake milieukwesties in Latijns-Amerika
en de Caraïben’) is een internationale overeenkomst tussen staten in Latijns-Amerika, ondertekend in 2018. Het verdrag werd al offcieel bekrachtigd door 11 staten
en treedt in 2021 in werking.
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Wij blijven erop hameren dat de Europese Unie en
lidstaten een proactieve rol moeten spelen ter bescherming van de mensenrechten in de context van grondstoffenontginning in Latijns-Amerika, met bijzondere
aandacht voor de bijkomende risico’s omwille van de
COVID-19-crisis. Maar naast het aanklagen van mensenrechtenschendingen blijven we onze partners in LatijnsAmerika ook steunen in hun werk rond alternatieven
voor het extractivisme als ontwikkelingsmodel. Zo
lanceerden verschillende sociale bewegingen, ngo’s en
academici in Latijns-Amerika (waaronder ook een aantal van onze partnerorganisaties) in volle coronatijd een
oproep tot systeemverandering met het ‘Pacto Ecosocial
del Sur’ (Ecosociaal Pact van het Zuiden). De tekst omvat
verschillende concrete voorstellen, gaande van meer
aandacht voor voedselsoevereiniteit (onder meer via
herverdeling van landbouwgrond) en lokale markten,
over meer gedeelde mobiliteit in steden, tot duurzame
energievoorziening op het niveau van gemeenschappen.

Een groene Europese relance
Nog vóór de uitbraak van het coronavirus, in december
2019, stelde de Europese Commissie haar Green Deal
voor als centrale beleidskader voor de komende jaren:
een plan om van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken. Vanwege de coronapandemie en de economische crisis die er het gevolg van is,
wordt de Green Deal nu ook gekaderd als hét relanceplan van de Europese Commissie om de economie er (op
een duurzamere manier) weer bovenop te helpen. Het
plan heeft drie grote doelstellingen: de netto-uitstoot
aan broeikasgassen tegen 2050 tot nul reduceren, economische groei realiseren zonder daarbij grondstoffen uit
te putten, en tot slot ervoor zorgen dat ‘iedereen mee’ is
(m.a.w. een sociaal rechtvaardige transitie) .
Eén onderdeel van die Green Deal is het actieplan rond
circulaire economie. Milieuorganisaties onthaalden
dit enthousiast als “het meest ambitieuze en alomvattende plan ooit om de milieu- en klimaatimpact van onze
producten en economische activiteiten te verminderen”.
Tegelijk moet het plan ook nieuwe jobs opleveren. Het
streefdoel is om de productie- en consumptieketens zo
duurzaam en verantwoord mogelijk te maken. Concreet
omvat het bijvoorbeeld regelgeving voor een meer
ecologisch ontwerp van producten om zo de levensduur
van consumptiegoederen te verlengen (denk aan betere
repareerbaarheid van elektronica zoals smartphones),
doelstellingen rond de vermindering van (plastic)afval,
fiscale hefbomen om hergebruik en recyclage aan te
moedigen, enzovoort. Een belangrijk punt van kritiek is echter dat het plan geen expliciet nieuw
politiek initiatief vooropstelt om het absolute
grondstoffengebruik aan banden te leggen
en dat het dus het groeimodel op zich
niet fundamenteel in vraag stelt.
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Naar een dekolonisering van het grondstoffenbeleid?
De Green Deal en meer specifiek de energietransitie die
noodzakelijk is om de klimaatdoelstellingen te halen,
in combinatie met toenemende digitalisering, brengt
bovendien een andere grote uitdaging met zich mee: de
enorme toename van de vraag naar mineralen (bv. voor
de productie van windmolens, zonnepanelen, batterijen
voor elektrische wagens). De Wereldbank verwacht
wereldwijd een stijging van de productie van mineralen
zoals lithium en kobalt, met 500 % tegen 2050 . Als aanvulling op de Green Deal en het actieplan rond circulaire
economie lanceerde de Europese Commissie in september 2020 daarom een nieuwe grondstoffenstrategie. In
de EU-grondstoffenstrategie wordt een lijst van ‘kritieke
grondstoffen’ voor de Europese economie geïdentificeerd. De EU stelt in het plan ook de doelstelling voorop
om meer zelfvoorzienend te worden, onder andere door
mijnbouw binnen Europa opnieuw actief te promoten.
Hier wordt hevig tegen geprotesteerd door Europese
milieuorganisaties en gemeenschappen die vandaag al
conflicten ondervinden met mijnbouwbedrijven.
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Bovendien zal de Europese Unie voor bepaalde kritieke grondstoffen hoe dan ook afhankelijk blijven van
voorraden buiten de EU. De nieuwe strategie erkent die
realiteit. De prioriteit is: goed gediversifieerde en onverstoorde toegang tot wereldmarkten voor grondstoffen,
en onverstoorde handel en investeringen in grondstoffen te waarborgen op een manier die de commerciële
belangen van de EU ondersteunt. Daarbij wordt verwezen naar de vrijhandelsovereenkomsten waarover

de EU onderhandelt en die de toegang tot grondstoffen
moeten garanderen. Maar die instrumenten boezemen
weinig vertrouwen in. Denk aan het felomstreden handelsakkoord met de Mercosur-landen in Zuid-Amerika
(Argentinië, Brazilië, Paraguay, Urugay): dit akkoord
dreigt onder meer ontbossing, landroof en geweld tegen
inheemse gemeenschappen in de regio te doen toenemen. Clausules rond respect voor mensenrechten- en
milieunormen in deze akkoorden zijn tot op heden niet
afdwingbaar. Door eenzijdig te focussen op de toegang
tot kostbare voorraden, dreigt de Commissie dus een
koloniale exploitatielogica voort te zetten.
Er is wetgeving nodig (een ‘zorgplicht’) die garandeert
dat respect voor mensenrechten en milieu door bedrijven een bindende verplichting wordt. Het is immers
onaanvaardbaar dat bedrijven ongecontroleerd en
straffeloos tewerk kunnen gaan bij de ontginning of
import van grondstoffen. Gelukkig zien we stappen
richting meer aansprakelijkheid, op verschillende
politieke niveaus. Op het niveau van de VN vorderen de
onderhandelingen over een internationaal verdrag rond
bedrijven en mensenrechten. En Europees Commissaris
Didier Reynders beloofde om in 2021 een EU-wetgeving
rond zorgplicht op te leggen aan bedrijven in alle sectoren. Tot slot is ook het regeerakkoord van de nieuwe
federale regering veelbelovend, want voor het eerst
bevat het expliciete engagementen rond de actieve
medewerking van België aan internationale regelgeving
rond bedrijven en mensenrechten.

voorlopige conclusies
COVID-19 als game changer
De coronacrisis trof onze organisatie in het hart van
de campagne in maart 2020 en dat was een behoorlijke
(financiële) opdoffer. Tegelijkertijd valt niet te ontkennen dat het virus onze campagneboodschap enorm
heeft versterkt. De fouten en zwaktes van het neoliberale systeem liggen open en bloot op tafel, en daarmee
ook de nood aan verandering. We zien vandaag in de
wereld tekenen dat overheden begrepen hebben dat
ongebreidelde exploitatie van de planeet om eindeloze
economische groei gaande te houden, gevaarlijk is. De
pandemie heeft leiders ook duidelijk gemaakt dat de
concentratie van welvaart in de handen van enkelingen
niet langer houdbaar is, al was het maar omdat ze financiële middelen nodig hebben om het economisch en
sociaal herstel te betalen. Het belang van sterke sociale
bescherming, de bijdrage van cruciale beroepen aan de
samenleving en van kordate actie tegen klimaatverandering en verlies van biodiversiteit is sterk toegenomen.
We zien dat gereflecteerd in het akkoord van de nieuwe
Belgische regering en in de Europese Green Deal. En ook
in het toekomstgericht beleid waarin steden wereldwijd
het voortouw nemen.
Tegelijkertijd stellen we vast dat de gevestigde belangen
alles uit de kast halen om te pleiten voor een herstel na
corona op basis van de oude gekende recepten van de
neoliberale economie. We lieten dit gebeuren na de bankencrisis van 2008, we mogen dit niet opnieuw toelaten.
De COVID-19 crisis is een game changer. Het creëert een
ongezien momentum, vergelijkbaar met de nasleep van
WO II. Dit is de kans om samenlevingen wereldwijd op
een nieuwe leest te schoeien. Om te focussen op welzijn
voor zoveel mogelijk mensen en niet op de welvaart
van een select deel van de wereldbevolking. Dat kan
alleen als er rekening wordt gehouden met de grenzen
van de planeet en een rechtvaardige verdeling van haar
rijkdommen en diensten. Herstelmaatregelen moeten
in de eerste plaats inzetten op de essentiële economie
die voorziet in de basisbehoeften voor een goed leven.
Overal in de wereld zijn groepen mensen, uit alle sectoren, zich aan het organiseren en roeren om overheden
op deze juiste weg te zetten. Het Pacto Ecosocial del Sur
in Latijns-Amerika is hiervan een schitterend voorbeeld.
Ook in België verenigen mensen en organisaties zich in
#beternacorona. We steken de hand uit naar iedereen
hier en naar partners elders in de wereld die eenzelfde
strijd voeren voor een rechtvaardige en duurzame
wereld. Samen tegen een systeem waar de grote meerderheid van de mensen slechter van wordt en slechts
een kleine minderheid beter. Een systeem dat racisme,
genderongelijkheid en neokoloniale verhoudingen in
stand houdt en reproduceert en destructief is voor de
planeet.

We benadrukken het belang van structurele, politieke
veranderingen. Maar tegelijkertijd kunnen we ook zelf
het heft meer in handen nemen, door mee te bouwen
aan lokale systemen waarvan de coronacrisis ons leerde
hoe belangrijk ze zijn voor ons geluk en onze gezondheid. Samenwerken om kinderen, ouderen of mensen
in nood op te vangen, te ontmoeten, voor hen te zorgen;
om een bos te planten en de buurt te vergroenen; om te
feesten en het leven te vieren; om energie op te wekken
of voedsel te verbouwen. Dat is trouwens ook precies
wat onze partners en de mensen waarmee zij werken
op het terrein doen met onze steun. Ze delen de uitdagingen en slaan de handen in elkaar om ze gezamenlijk
aan te pakken. Zo dragen zij samen, solidair zorg voor
elkaar en de planeet. Ook hier bij ons hebben we nood
aan heropbouw van wat we gemeenschappelijk willen
en kunnen doen. Het geeft zin aan ons leven en we
tonen aan de overheid wat we echt belangrijk vinden en
waarvoor we op hun steun rekenen.
Het is deze combinatie van het sturen van onze overheden, lokaal, nationaal en internationaal, naar de juiste
prioriteiten voor het algemeen belang en onze eigen
inzet voor een duurzame en solidaire wereld, die ons
een afslag biedt van de snelweg van crisis naar crisis
waarop we ons vandaag als mensheid bevinden. Zet de
richtingaanwijzer maar aan!
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