Workshop 8
Workshop 8: Fair en Green economieonderwijs, van voortgezet onderwijs tot universiteit.
Conferentie Routeplan voor een Eerlijke Economie, 3 februari 2010
De wereld staat voor een gigantisch uitdaging. We worden niet alleen geconfronteerd met een
financiële crisis, maar ook met een voedsel-, water-, energie- en klimaatcrisis. Er ontvouwen zich twee
scenario’s. Of we gaan op dezelfde voet door richting de rand van de afrond, of het lukt ons om tijdig
een andere weg in te slaan richting een duurzame samenleving. Onderwijs (op elk niveau) speelt bij het
bereiken van een duurzame samenleving een cruciale rol. Het bereiken van een duurzame samenleving
vereist immers een andere denkwijze dan de huidige. Of zoals Albert Einstein (1879 – 1955) ooit zei:
“Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.” En verandering
begint met onderwijs en bewustwording.
Doel van deze workshop is het ontwikkelen van een routeplan (roadmap) voor eerlijk en groen
economieonderwijs. Welke concrete stappen moeten gezet worden om het beoogde doel te bereiken?
Welke kansen liggen er en welke belemmeringen? En welke organisaties willen meewerken om het
routeplan voor duurzaam economieonderwijs verder uit te werken en uit te voeren?
De workshop vindt plaats binnen het kader van de conferentie ‘Routeplan voor een eerlijke economie’.
De contouren van die gewenste economie werden eerder geschetst in het voorstel voor ‘Een Fair &
Green Deal’. Rond dat voorstel is een alliantie ontstaan van organisaties. (zie
http://www.alliantiefairgreendeal.org)
De inleiding wordt verzorgd door em. prof. dr. Arnold Heertje. Volgens Heertje hebben economen de
economische wetenschap verschraald en gedehumaniseerd door economische beschouwingen te
herleiden tot financiële calculaties van baten en kosten. We moeten weg van dit eng, monetair
geformuleerde welvaartsbegrip en de eenzijdige focus op geld en winstmaximalisatie, dat ons in de
huidige kredietcrisis heeft gestort. Als we volgens Heertje iets kunnen leren van deze crisis is het dat de
oplossing ligt in investeren in duurzaamheid en menselijkheid. Heertje ziet de crisis als kans voor een
duurzame en menswaardige economie. Een economie waarin de mens weer centraal komt te staan en
niet het korte termijn gewin of de monetaire winst. Economie draait niet (alleen) om geld, maar om de
behoeftebevrediging van de mens nu, van de mens straks, waar ook ter wereld. Dat zijn ook behoeften
die zich niet in geld laten uitdrukken, zoals de behoeften aan natuur, schone lucht, stilte, gezondheid,
leefbaarheid etc. Een gezond leefklimaat voor U en uw kinderen maakt evenzeer deel uit van uw
welvaart. Echte economie behelst daarom een breder, humaner welvaartsbegrip. Dit bredere
welvaartbegrip laat ons beseffen dat duurzaamheid ook een eerste levensbehoeften is van de bevolking.
Want duurzaamheid heeft uiteindelijk alles te maken met welvaart van mensen nu, en mensen strak,
waar ook ter wereld.
De stelling van em. prof. Arnold Heertje luidt: ‘Op elke universiteit/economische faculteit moet
welvaarttheorie gedoceerd worden’.
Iedereen die mee wil denken over duurzaam economieonderwijs is welkom!
(De workshop duurzaam economieonderwijs wordt georganiseerd in samenwerking met het Centrum
voor Wetenschap en Levensbeschouwing van de Universiteit van Tilburg.)

