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Voorwoord

Een petitie, vier conferenties en drie verklaringen zijn we verder. Til-
burg 2008, Antwerpen 2009, Tilburg 2010 en 2011. Een Petitie over 
de Ontwikkeling van een Duurzame en Solidaire Manier van Econo-
misch Meten, Verklaring van Tilburg, een Appèl van Antwerpen en 
een Voorstel voor een Fair & Green Deal. In die periode is er enorm 
veel gebeurd. Wij, het Platform Duurzame en Solidaire Economie 
(Platform dse) staan niet alleen in onze bezorgdheid. Wij zijn onder-
deel van een groeiende groep mensen en organisaties die werken aan 
een nieuwe economie die daadwerkelijk solidair en duurzaam is. Er 
waren ook tegenslagen, zoals de klimaatconferentie in Kopenhagen. 
En we beseffen terdege dat er nog veel werk te verzetten is. 

Onze invalshoek is sociaal én economisch. We willen de kennis 
en inzichten die we hebben verder ontwikkelen, delen en versprei-
den. We willen mensen en groepen stimuleren om aan de slag te 
gaan met de bouwstenen voor een eerlijke economie. We zijn geen 
actiegroep of belangenorganisatie. Wel willen we groepen bij elkaar 
brengen en overtuigen van de door ons gevoelde urgentie. Vanuit die 
urgentie hebben we ook deze tekst opgesteld die de visie verwoordt 
van waaruit we op dit moment denken. Deze visie vormt ook de basis 
voor verdere trajecten. Zo willen wij perspectieven ontwikkelen voor 
een transitie naar een duurzame en solidaire economie in Neder-
land.

Naast bovenstaand doel, denken wij dat deze tekst ook tegemoet 
komt aan de behoefte van veel mensen aan een uitgewerkte proble-
matisering van de gangbare neoliberale economische visie en van de 
alternatieven die hiervoor beschikbaar zijn. 

In deze publicatie zijn enkele basisdocumenten1 verwerkt van de 
verschillende conferenties van het Platform dse. Zij is ook bedoeld 
als presentatie van het gedachtegoed van het Platform. Dat neemt 
niet weg dat de auteurs als enigen verantwoordelijk zijn voor de in-
houd van deze uitgave. Wij zijn de diverse collega’s van het Platform 
zeer erkentelijk voor hun commentaren op en bijdragen aan eerdere 
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teksten over de hier behandelde onderwerpen. Voor de nu voorlig-
gende publicatie willen wij in het bijzonder Kees Hudig en Jan van 
Arkel bedanken voor hun vele suggesties en correcties.



1 Inleiding

1.1 Van ‘Petitie’ tot ‘Fair & Green Deal’

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie is ontstaan uit sterke 
bezorgdheid over het economische beleid van de laatste decennia. De 
mensheid ziet zich gesteld voor alsmaar verdiepende ecologische en 
sociale problemen. De overbelasting van de aarde blijft toenemen, de 
biodiversiteit neemt ras af, miljarden mensen leven ver onder het be-
staansminimum en de ongelijkheid tussen rijk en arm wordt groter 
en groter. Het economisch beleid is vooral gericht op economische 
groei. Dat lijkt een oplossing voor de korte termijn maar verergert 
deze problemen voor de langere termijn. Bovendien worden eenzij-
dige economische statistieken gebruikt zoals het bruto binnenlands 
product (bbp) waardoor wij een misleidend beeld krijgen van de wer-
kelijkheid. Een van onze eerste activiteiten was daarom in 2006 het 
opstellen van een Petitie, gericht aan de Tweede Kamer en de rege-
ring, om eerlijker te meten en om een ander economisch beleid te 
krijgen.2 In 2008 hebben wij, na de eerste Conferentie van Tilburg, 
de Verklaring van Tilburg 3 opgesteld die een dringende oproep is om 
deze problemen echt aan te pakken. De urgentie daarvan wordt al-
leen maar hoger.

“Die urgentie dwingt ons om de noodzakelijke transitie aan de orde te 
stellen van alle rijkere economieën, dus ook die van België, Nederland 
en Europa. Hoe ingrijpend de omslag of trendbreuk die we voor ogen 
hebben ook zal zijn, deze zal geen afbreuk doen aan het welzijn. Zij 
behoedt ons daarentegen juist voor nog grotere problemen in de toe-
komst op het vlak van gezondheid en milieudegradatie, van een verder 
toenemende mondiale armoedekloof, en van gewapende conflicten en 
vluchtelingenstromen.” Verklaring van Tilburg, 2008
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“Wij zullen er met zijn allen op vooruitgaan als we het roer op een geor-
dende en gezamenlijk geplande manier omgooien. Rijke bewoners zul-
len wat materiële welvaart moeten inleveren. Maar daarvoor krijgen ze 
terug dat hun gezondheid, de sociale verhoudingen in de samenleving 
en de kwaliteit van de natuur erop vooruit gaan, en dat allerlei belang-
rijke voorzieningen beter worden geregeld: hun kwaliteit van leven zal er 
per saldo op vooruitgaan. Daarvoor is een economie nodig die niet lan-
ger gericht is op ongebreidelde materiële groei, maar op het voorzien in 
mogelijkheden voor een menswaardig bestaan, rekening houdend met 
voldoende ruimte voor de natuur. Waarbij de beschikbare technologie 
ingezet wordt voor mondiale duurzaamheid en rechtvaardigheid en 
menselijke arbeid weer een zinvolle plek krijgt in het dagelijks bestaan.”
Fair & Green Deal, 2009

Steeds meer mensen en organisaties zijn het met ons eens gewor-
den. Dat bleek ook bij onze tweede conferentie, gehouden in Ant-
werpen, waar veel voorstellen voor de noodzakelijke omslag naar een 
duurzame en solidaire economie werden besproken. Deze conferen-
tie leidde tot het Appèl van Antwerpen.4 Dit Appèl is een oproep om 
de in 2008 tot uitbarsting gekomen financieel-economische crisis te 
zien in samenhang met de heersende ecologische en sociale crises, 
en ook in die samenhang beleid te ontwikkelen. Tegelijkertijd is het 
een kritiek op de standaard aanbevelingen van praktisch alle eco-
nomen en beleidsmakers om de economische groei (bedoeld: bbp-
groei) te versnellen. 

“De economen die ons met deze crisis opzadelden willen zo snel mo-
gelijk de consumptiepatronen in de economie herstellen door een mas-
sieve steunverlening aan de industrie. Dat is een rampzalige koers die 
het feit negeert dat de situatie vandaag fundamenteel anders is dan bij 
vorige crises. Wij bepleiten keuzes gericht op een duurzame, solidaire 
en vreedzame samenleving.” Appèl van Antwerpen, 2009

In december 2009 vormden enkele tientallen organisaties de Alli-
antie Fair & Green Deal (fgd) met daarbij de oproep om dat andere 
beleid eindelijk te gaan maken. Veel van de mogelijke maatregelen 
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zijn gepresenteerd in de Fair & Green Deal 5 van de gelijknamige Al-
liantie 6 en werden bediscussieerd op onze derde conferentie, weer 
in Tilburg. 

“De verschillende wereldwijde crises”, aldus de fgd, “die we momen-
teel beleven, hangen nauw samen met de manier waarop onze eco-
nomie is ingericht. De economische crisis biedt ons de kans om de 
broodnodige koerswijziging richting een andere economie in gang te 
zetten. Er zijn vele aantrekkelijke ideeën om die koerswijziging vorm 
te geven. Het komt er nu op aan die ideeën uit te voeren.” 

De fgd pleit voor een menswaardig bestaan voor iedereen, nu en 
later. Het bevat vele concrete voorstellen van een sociaaleconomisch 
beleid om Nederland en de wereld duurzaam en solidair te maken. 

Sinds het uitbreken van de kredietcrisis zijn er meer New Green 
Deals opgesteld, met daarin vele goede voorstellen. De fgd voegt er 
de dimensie Fair aan toe, vanuit de overtuiging dat zonder rechtvaar-
dige verdeling geen duurzame samenleving valt te realiseren. 

1.2 Het Plan voor een Duurzame en Solidaire Economie  
in Nederland

Het Platform dse heeft besloten de contouren en opties van die duur-
zame en solidaire economie verder te onderzoeken. Er is gekozen 
voor de ontwikkeling van een Plan voor een dergelijke economie in 
Nederland.7 Het is de bedoeling om over een veelheid van onderwer-
pen teksten samen te stellen over de mogelijke concretiseringen van 
die economie op verschillende vlakken. Deze teksten worden gepu-
bliceerd in de vorm van brochures die in de komende jaren en op 
basis van ontvangen reacties, en van nieuwe inzichten en verwach-
tingen regelmatig worden bijgesteld.

Op dit moment denken wij aan de volgende onderwerpen: 
 – Eerlijk Meten en Aangepaste Nationale Rekeningen; 
 – Het Monetaire Stelsel; 
 – Belastingen binnen Nederland; 
 – Een Duurzame en Solidaire Macro Economische Verkenning; 
 – Regionalisering; 
 – Mondiale belastingen; 
 – Mondiale bestaanszekerheid; 
 – Energie; 
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 – Beleggingen; 
 – Vredeseconomie en Conflictpreventie; 
 – Veranderingen van de Economische Structuur; 
 – Juridische Stappen naar Duurzaamheid en Solidariteit; 
 – Eerlijke Prijzen; 
 – Quotering; 
 – Inkomensbeleid; 
 – Werkgelegenheid; 
 – Innovatie; 
 – Inkrimping van de marktwerking; 
 – Economieonderwijs; en 
 – Sociaal-culturele Transitie.

De nu voorliggende tekst heeft als doel het bredere kader van de 
deelprojecten aan te geven. In hoofdstuk 2 wordt de gedachte ont-
wikkeld dat wij moeten streven naar een andere economie. Want de 
manier waarop de samenleving op dit moment in economische zin 
is ingericht, biedt onvoldoende perspectieven om de grote vraagstuk-
ken van ecocide en onrecht aan te pakken. In hoofdstuk 3 worden 
de grondlijnen van die andere economie verder uitgewerkt. Hoofd-
stuk 4 werkt deze problematiek concreet uit door bespreking van 
negen deelvraagstukken. Daarmee wordt de noodzaak te werken aan 
een proces en beleid van structurele economische transitie verder 
ingevuld.

Hoofdstuk 5 bespreekt een aantal aspecten van deze transitiepro-
blematiek. Het geeft geen blauwdruk. Het wil meer zicht geven op 
waar wij het over moeten hebben als wij aan transitie willen gaan 
werken. Vervolgens komt in hoofdstuk 6 de vraag aan de orde wie 
hierbij de verantwoordelijkheid (moeten) gaan nemen. Alles staat of 
valt natuurlijk met het maatschappelijk draagvlak voor de ingrijpen-
de veranderingen die ons te wachten staan. Daarom gaat hoofdstuk 7 
kort in op de vraag hoe duurzaamheid en mondiale solidariteit tot 
een centraal moreel vraagstuk kan worden in de hoofden en handen 
van de mensen.

Als bijlagen zijn enkele basisdocumenten van het Platform en van 
de Alliantie Fair & Green Deal opgenomen, te beginnen met de petitie 
van 2006 gericht aan het Nederlandse parlement, en eindigend met 
de tekst van de Fair & Green Deal.
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1.3 Werken aan een duurzame en solidaire economie

Op vele plaatsen in de wereld wordt men zich ervan bewust dat busi-
ness as usual tot onomkeerbare processen leidt: ecocide, en strijd 
tussen mensen, sociale lagen en volkeren. Op vele plaatsen werken 
mensen ook aan het ontwikkelen van duurzame en solidaire alter-
natieven. Zij doen dit in hun persoonlijke leven maar ook gezamen-
lijk, in bewegingen en organisaties en op politiek vlak. Zelfs op in-
ternationaal niveau (in diverse vn-instellingen bijvoorbeeld) begint 
men te denken aan het veranderen van de internationale besturings-
’architectuur’ teneinde een meer inclusive, fair and sustainable global 
economy te realiseren. Ook in Nederland groeit de erkenning dat de 
manier waarop de wereld en Nederland nu sociaal en ecologisch rei-
len en zeilen, niet langer meer vol te houden is. Een extra verheu-
gende omstandigheid is dat ook op het niveau van organisaties en 
instellingen het inzicht groeit dat georiënteerd zijn op one issue tot op 
zekere hoogte effectief kan zijn, maar dat het uiteindelijk moet gaan 
om een breder proces van sociaaleconomische transformatie. De Al-
liantie Fair & Green Deal is een van de voorbeelden van de groeiende 
samenwerking. 

Deze aanzetten tot een nieuw denken over maatschappijinrich-
ting laten onverlet dat de urgentie onmiskenbaar toeneemt. Voorbe-
reidingen voor een transitieprogramma dat werkelijke antwoorden 
biedt op de noden van dit moment, hadden al lang getroffen moeten 
worden. De huidige Nederlandse regering lijkt zich daar weinig van 
bewust te zijn. Er blijkt eerder een neiging om de grote mondiale 
sociale en ecologische problemen weg te redeneren of op zijn minst 
twijfel te zaaien over omvang en aard en zeker over de urgentie. Veel 
mensen laten zich hierdoor meeslepen. Dit geldt ook internationaal: 
na aanvankelijke geluiden die steun inhielden van belangrijke krach-
ten in de G20 voor een green new deal op internationaal niveau, in 
oktober 2008, is dat gevoel sindsdien weer vrijwel geheel weggeëbd. 
Ook in het publieke debat domineert de roep om economische groei 
en om marktwerking, terwijl de ecologische en sociale crises van dit 
moment alleen maar intenser worden. De confrontatie daarmee is 
voor ieder van ons onvermijdelijk, en dat op betrekkelijk korte ter-
mijn.

Nu kunnen wij als sociale bewegingen besluiten om ons daar bij 
neer te leggen en maar te hopen op betere tijden. Maar neen, inte-
gendeel, wij vinden dat nu al stappen genomen moeten worden om 
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een transitieprogramma te ontwerpen. Daarnaast zal erkend moeten 
worden dat er nog heel wat gebieden zijn waarvan nog niet helemaal 
duidelijk is hoe die aan te pakken. Dat is geen reden is om niets 
te doen. Zoals het nu economisch gaat, gaat het zeker niet langer. 
Dus moet het een extra aansporing zijn om steeds meer mensen te 
betrekken bij de zoektocht naar alternatieven. Wij zouden gemeen-
schappelijk af kunnen spreken dat in een periode van vier jaar tran-
sitieprogramma’s worden uitgewerkt en gestart.

In discussies over deze onderwerpen wordt nogal eens naar voren 
gebracht dat wij als klein landje niet veel in te brengen hebben, en 
zeker niet over de middelen beschikken om de noodzakelijke maat-
regelen op mondiaal nivo te (doen) realiseren. Dat is een terecht ar-
gument, maar mag geen reden zijn om dan maar niets te doen en 
te wachten totdat anderen initiatieven nemen. Integendeel, het kan 
ook beschouwd worden als een extra aansporing om zelf het goede 
voorbeeld te geven. Daarnaast is het een aansporing om een actieve 
rol te gaan vervullen in het internationale debat en daar bondgeno-
ten te zoeken om samen het Europese en het mondiale pleidooi voor 
een duurzame en solidaire economie te gaan voeren. Nederland is 
lange tijd gidsland geweest op vele gebieden als mensenrechten, 
duurzaamheid en solidariteit. Dat is zeker niet meer het geval. Een 
gedoogregering als de onze is geen voorbeeld voor welk land dan 
ook. Laten we opnieuw de (volgens sommigen) betweterige Neder-
lander worden die goed weet hoe het moet en geen kans voorbij laat 
gaan om dat uit te dragen. Als we dan nooit het wk voetbal winnen, 
dan kunnen we toch weer streven dat te worden op de gebieden die er 
echt toe doen binnen de eu, vn, wto en de internationale gerechts-
hoven.

Voordat het zover is, kunnen wij als sociale bewegingen druk 
blijven uitoefenen en ideeën uitzaaien in de hierboven aangegeven 
richting. 


