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Het touwtjesspel

"Alles hangt met alles samen.
Wat er met de Aarde gebeurt,
gebeurt met de kinderen van de Aarde.
De mens heeft het web van het leven niet geweven.
Hij is slechts één draad ervan.
Wat hij met het web doet,
doet hij met zichzelf."
Chef Seattle

"Momenteel is anders leren denken misschien
onze meest dringende opdracht."
Gregory Bateson
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I. Inleiding

H

et ‘Touwtjesspel’ is opgevat als een stel Russische poppetjes, die in elkaar passen. Het
gebruikt het verhaal van de voeding, een dagelijkse handeling, om zich ruimer te bezinnen over onze omgeving: in welke wereld leven we, wat is ons maatschappelijk project,
kunnen we neutraal consumeren, hoe moeten we de productie organiseren? Het spel sensibiliseert en wijst op onderlinge afhankelijkheid, en engageert zich in wat we een pedagogie van
responsabilisering zouden kunnen noemen.
Deze bijhorende tekst behandelt dus een concreet onderwerp – voeding – om ons te stimuleren vragen te stellen bij het beleid begrepen als het beheer van het land. Maar deze tekst heeft
nog een ander doel: hij zet ons aan na te denken over onze manier van denken, na te denken
over de manier waarop we denken, en ons te bezinnen over de methode die we gebruiken,
de manier waarop we ‘kennen’ of waarop we ons de dingen voorstellen.

Het ‘Touwtjesspel’ is opgevat als een stel Russische poppetjes, die in elkaar passen.

Om deze dimensie te benaderen verwijst deze tekst naar de systemische epistemologie1. Deze
niet erg gemakkelijke, zelfs moeilijke – weg inslaan, was geen gemakkelijke beslissing, maar de
ervaring heeft ons geleerd dat het sop wél de kool waard is… Want wat we de ‘systemische
benadering’ noemen, biedt een rijk en creatief kader om zich in een netelig avontuur te storten… ‘leren anders te denken’.
We beginnen met een kort onderzoek van het web waarin ‘ons bord’ verweven zit. Zo kunnen we het grote ‘systeem’ schetsen van de huidige economische, industriële, technische en
financiële wereld. Die eerste stap moet dus de onderlinge afhankelijkheid aantonen en dit megasysteem doorgronden, de stromen (van energie, grondstoffen, informatie, …) onderscheiden, zijn structuur, organisatie in vraag stellen en de hiërarchie van de macht aantonen.

1 « De epistemologie wordt gebruikelijk omschreven als de tak van de filosofie die bestudeert hoe kennis mogelijk is. Ik verkies mijn
definitie – hoe kennis wordt gemaakt - (…) ». Grégory en Mary Catherine Bateson, La peur des anges, Seuil, 1989, p36. Meer over
het begrip systemiek in bijlage 1.
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Vervolgens bestuderen we onze plaats als waarnemer-bedenker van het systeem. Hiervoor
moeten we ons positioneren. We hebben ‘onze blik’ gewijzigd: we hebben een systeem onderscheiden. Dat betekent echter niet dat dit systeem als ‘object’ bestaat. Wij en onze intentie hebben deze lezing geconstrueerd. Wie zijn wij? Wat zijn onze bedoelingen? De ethische
en politieke keuzes van de waarnemer-bedenker bepalen het soort kennis die hij construeert,
en genereren zelf de actielogica. We vonden het belangrijk die kring van ‘kennis – politieke
actie’ te omschrijven en – gezien de huidige context – te hekelen.
Daarna onderzoeken we enkele niet-evidente ‘evidenties’. Ons discours is westers en het verhaal dat we vertellen is opgebouwd rond enkele mythen. Welke? Welke mythen liggen aan de
basis van onze maatschappij en haar project? Welke zijn de ‘hoekstenen’ van onze identiteit,
onze gevaarlijke zones om te onderzoeken, onze ‘sociale imaginaire betekenissen’?
Zo verwijzen we voortdurend naar de vooruitgang, maar wat is dat? Wat is ontwikkeling, ongeacht of het duurzame, endogene of menselijke ontwikkeling is ? En groei … het antwoord
op alle problemen van de mensheid. Waartoe dient die groei en wie profiteert er echt van?
Voor ons besluit keren we terug naar ons vertrekpunt ‘voeding’, en bieden enkele pistes voor
reflectie over mogelijke concrete alternatieven. We bereiden de weg voor van een onderzoek
naar een project voor een meer solidaire maatschappij met meer respect voor het leven.
Het is onze bedoeling trouw te blijven aan de fundamentele principes van een systemische
educatie vertrekkend van ‘fundamentele biologische en psychologische gegevens’2 om een
spiraalvormig traject te volgen: het parcours omschrijven, door het geleidelijk te ontdekken en
de al verkende elementen te verdiepen, dit door het belang van de wederzijdse causaliteiten,
de onderlinge afhankelijkheid en de eigen dynamiek van complexe systemen te beklemtonen.

Een voorstelling maken met “gesloten lussen”

Nadenken over
onderlinge
afhankelijkheid

Waarden
definiëren

Wat moeten
we doen?
Welke verhalen
vertellen we aan
onszelf?

2 Joël De Rosnay, Le Macroscope, Seuil, 1975, p 263.
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II. Het verhaal van de voeding

W

e maken gebruik van een dagelijks ritueel dat op het eerste gezicht onbeduidend is:
de inhoud van ons bord als beginpunt van elke benadering.

Wat zien we wanneer we ons bord onder de microscoop leggen?3
• Meer dan 600 g dierlijke producten: 270 g vlees, een klein beetje vis en de rest melkproducten.4
• Weinig groenten: 134 g/ dag5, 60% ingevoerd, vaak buiten het seizoen.
• Al bij al een vrij vet bord: 35 tot 45% van de dagelijkse caloriebehoeften in de vorm van
voornamelijk verzadigde vetzuren.
• Alsmaar maar meer ‘geïndustrialiseerde’ producten: bereide gerechten, conserven, diepvriesproducten, industriële gerechten.
• ‘Verbeterde’ producten, verbeterd door een gamma van verscheidene duizenden moleculen, voedingsadditieven genoemd: textuurproducten, conserveringsmiddelen, stabilisatoren,
kleurstoffen, antiglijmiddelen, homogeneïserende middelen, ingekapselde aroma’s….
• Producten uit de intensieve landbouw die talrijke sporen bevatten van chemische behandelingen, zoals resten van pesticiden, fungiciden en herbiciden. Meer dan 50% van alle fruit
en groenten zijn besmet, waarvan 6,5% met meer dan de toegelaten maxima.6

Wat zien we onder de macroscoop?
• Enorm veel producten uit verre landen: courgettes of boontjes uit Kenia, ananas uit Ghana,
appelen uit Zuid-Afrika… En ons lokaal stukje vlees verbergt zijn voeding: soja uit Brazilië,
maniok uit Thailand… En wat met de koffie, chocolade, thee, rijst…? Na een beetje onderzoek stellen we vast dat de inhoud van ons bord gemiddeld 2.000 tot 2.500 km heeft afgelegd vooraleer op onze tafel te belanden! Verse producten die met koelvliegtuigen worden
vervoerd vergen ontzettende hoeveelheden brandstof met de daaruit voortvloeiende C02uitstoot…
• Voor geïndustrialiseerde producten7, zoals een blik tomatensoep met balletjes, is de oefening
nog delicater, want de stromen moeten op één enkel punt samenkomen: een blik, een etiket, eventueel vlees, verschillende soorten chemische additieven, tomatenpuree, goedkope
arbeid, voldoende energie… In dit geval komen we uit op een gemiddeld parcours van 32.000
km! De Keniaanse courgette had er maar 6.000 afgelegd. Eén kilo ananas die met het vliegtuig uit Ghana werd ingevoerd en in België geconsumeerd, vergde 2 liter brandstof.
• Wanneer we dit fenomeen van dichtbij – of verder ? – bekijken, stellen we vast dat bijvoorbeeld 60% van het water in Kenia voor irrigatie wordt gebruikt, dat de productie van
een courgette vooral water vraagt en dat Kenia water tekort heeft… We stellen ook vast dat
de laatste jaren rellen uitbraken rond de zeldzame waterreserves en weilanden. Kenia is geen
alleenstaand geval: het is vandaag een groot probleem geworden. Eén inwoner op vijf op
aarde heeft geen drinkbaar water. Water wordt alsmaar zeldzamer en de klimaatverandering maakt het alleen maar erger. Er breken conflicten uit over de toegang en het beheer van
waterreserves.8

3 Statistisch gemiddelde bord in België. Voor de gegevens, zie de werken « L’envers de l’assiette »,
« Nourrir le monde ou l’Agrobusiness ».
4 NIS, statistieken, 2004
5 Oivo, enquête over de consumptie van voedingsmiddelen in België. 2004 .
6 Les pesticides en campagne, Le Monde 2, 18 mars 2006. Données de l’Union Européenne, 2005.
7 Zie de animatiefiches.
8 Zie bijvoorbeeld het geval van Israël en Palestina. Les conflits verts, GRIP, Bruxelles, 1992.
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We zouden een boek kunnen schrijven over de verbanden tussen de buitenlandse schuld van
Brazilië; zijn engagement in de industriële productie van soja, met de steun van de Wereldbank,
de ondervoeding van zijn bevolking, de overproductie en overconsumptie van vlees in Europa,
de obesitasepidemie, de verschrikkelijke toestand van de ondergrondse waterbekkens in de
Europese kustzones9 tot de stijging van de productiekosten van drinkwater in België.

Een stroom van grondstoffen en diensten van zuid naar noord
Vertrekkend van ons bord onderscheiden we eerst een stroom van grondstoffen en diensten
van zuid naar noord.
Een voorbeeld ? Nemen we het geval van het vlees dat in Europa wordt verorberd, wetende dat
• Europa in het zuiden het equivalent van 7x zijn landbouwareaal gebruikt om het voedsel voor
zijn veestapel te produceren.10
• Het vee in het noorden evenveel granen eet als de bevolking van India en China samen.
• Dat er 7 tot 10 kg granen en peulgewassen nodig zijn om 1 kg rundvlees te produceren.
• Dat er 100.000 tot 250.000 liter water nodig is om 1 kg rundvlees te produceren.11

Van noord naar zuid … worden de markten overspoeld
door goedkope producten
Een tweede stroom is die van de goedkope producten en voedingsoverschotten van noord naar
zuid. Deze producten belanden in de landen van het zuiden, producten ‘gestimuleerd’ door de financiële steun bij de productie-uitvoer van de landen in het noorden, waar die producten in abominabele sociale omstandigheden en dus tegen artificieel lage prijzen worden geproduceerd door
multinationals. Wanneer we bovendien weten dat
de internationale organisaties douanebarrières verbieden voor kleine producerende landen, begrijpen we
waarom het niet moeilijk is
Intensieve sojateelt
Vanuit Brazilië uitgevoerd
voor een Ierse onderneming
voor Europese
om yoghurt te commerholhoornigen
cialiseren die in Kinshasa vervaardigd is
IMF
met
Nederlandse
Organiseert de nodige
WTO
leningen om het expormelk tegen een zo
Legt de regels voor de
tapparaat van de landen
Grote consumptie van
handel tussen landen vast,
lage prijs dat alle Ondervoeding
van het Zuiden te galvaverzadigde vetstoffen
moedigt de liberalisering
niseren
lokale producten
Toename van cholestein Brazilië
van de markten aan
rol, obesitas en vascude strijd opge- Onteigening en schullaire problemen
denlast van de kleine
ven. Hetzelfde
landen, armoede
geldt voor kip,
300 gram vlees
granen, vlees,
Wordt per persoon
per dag geconsuspecerijen,
Reclame
meerd in België
LevensmiddelenOrganiseert het
enz…

↔

→

→

↔

↔

→

multinational
Bepaalt de prijzen, verkoopt zaad en meststoffen en moedigt de
industrialisatie aan

voedingsmodel van
de industrielanden

↔

Concentratie van
veefabrieken
Mestoverschot

→

→

↔

De themafiches
van het spel onderzoeken grondig
al deze verbanden
tussen onze dagelijkse
consumptie en het klimaat,
ondervoeding,
drinkwater, enz… Onderstaand schema toont enkele van
deze verbanden waarin onze dagelijkse consumptie verweven is.

↔

↔

→

↔

Ondergrondse waterbekkens vervuild met nitraten
Meststoffen en toxische
stoffen van gier sijpelen
door het oppervlak

9 Bretagne, Vlaanderen, Nederland zijn het centrum van de toevoer van eiwitrijke gewassen, en dus van de vetmesterij, dus van de aal,
dus van de gier…
10 Vandana Shiva, Le terrorisme alimentaire, Fayard, 2004.
11 Millstone et Lang, Atlas de l’alimentation dans le monde, Autrement, 2003.
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III. Ecosystemische benadering
1. Inleiding

W

e beschikken dus over veel informatie, ‘gegevens’ waarvan sommige op zich zeker beroeren, zelfs alarmeren. A priori is het niet al te moeilijk over dergelijke informatie te beschikken. De echte vraag is hoe deze informatie aan elkaar te ‘linken’, hoe ze
interpreteren, zin geven, de ene informatie plaatsen ten opzichte van de andere?
We onderscheiden feiten, hybride12 samenhangende gehelen, instellingen, mensen. Hoe kunnen
we hun onderlinge afhankelijkheid uittekenen? Vereist deze oefening een specifieke manier van
denken, van modelliseren? Hoe kunnen we een dergelijke complexiteit aanpakken? Welke
concepten kunnen we gebruiken voor onze bezinning? Wat moeten we doen om ons niet te
laten meeslepen in een simplistische, zuiver economische inhoud of lezing? Hoe kunnen we dit
disparate geheel met de gepaste technische concepten, maar ook met onze ‘waarden’, onze
morele referenties bestuderen? Om die vragen te beantwoorden hebben we nood aan een interpretatie- en herkenningsmethode om de complexiteit en globaliteit aan te pakken: een kleine
omweg via de onvermijdelijke systemische benadering.
Bij de animatie rond het touwtjesspel, wanneer een groep zich bewust wordt van de systemische interacties die ons bord inhoudt, horen we als eerste reactie meestal “wat gaan we eraan
doen?”. De voorgestelde alternatieven zijn bijna altijd doordrongen van de idee van relokalisatie: “laten we lokale, verse en bij voorkeur biologische producten consumeren”. En dat is natuurlijk begrijpelijk…
Dat soort antwoorden is echter louter pragmatisch. In onze bezinning ontbreekt nog een fase:
de overgang door een moment van decodering, modellisering om een beeld te creëren van de
bevattelijke wereld en zich te wagen aan een poging tot deconstructie en constructie van onze
voorstellingen van de wereld met het oog op opties voor actie.
Lokale, verse, biologische seizoensproducten kiezen (zoals de hele milieu-ecologische litteratuur
voorstelt) als elementen van de oplossing, zonder de systemische implicaties van deze keuze te
bevatten, zonder deze benadering te ‘modelliseren’, zonder te bedenken wat dit meebrengt als
sociaal model, als positionering ten opzichte van de techniek, als politieke reorganisatie, is niets
meer dan het huidige lineaire pragmatisme.

Een lokale, biologische en artisanale wortel eten houdt nochtans een maatschappijmodel in,
maar welk?
Vandaag is het niet meer de gewoonte ons maatschappijproject in vraag te stellen. Talrijke auteurs hebben aangetoond dat onze ‘verbeelding’ zich slecht heeft hersteld van de ineenstorting van het historisch communisme, als enige radicale kritiek op het kapitalistische model. Het
gevolg: eenheidsdenken en pragmatisme. Nochtans krijgt een nieuwe weg vorm, geboren uit
de systemische stroming, uit de bezorgdheid om het milieu, uit de postmoderne antropologie en uit talrijke verzetsbewegingen in noord én zuid.
We nodigen u uit deze kleine stap vooruit te zetten.

12 Moeten wij de thematiek van transgeen zaad in natuurwetenschappelijke, economische, politiek-economische of antropologische termen behandelen? Valt dat soort "hybride" onderwerpen onder natuur of cultuur? Zie: Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes,
La découverte, 1994.
13 In 2007.
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Eerste stap: de onderlinge afhankelijkheid inzien
Eerste intellectuele fase: denken in termen van systemen, kringen, retroactie en stromen...
om de context te modelliseren waarin we ons bevinden, dit in termen van systemen en subsystemen. De verbanden en kringen beklemtonen om een voorstelling van de wereld te bouwen waarin alles samenhangt, waar niets alleen staat, waar alles oorzaak en gevolg is. De
elementen hangen dus aan elkaar vast.
Eerste stap: we construeren een globale (elke gebeurtenis in haarcontext met haar impact,
enz.) en complexe kijk (met respect voor de pluridimensionaliteit).
Zo kunnen we de buitenlandse schuld van Brazilië in verband brengen met de massale productie van soja, de industriële veeteelt in de Europese havengebieden, de toestand van de onderwaterbekkens in deze gebieden, de hoge cholesterol van zijn inwoners, … Zo ontstaat snel
een bijzonder gecompliceerd spinnenweb...
De concepten zelf van systemen, subsystemen, werkingsregels, niveaus, metaniveaus en retroacties14 zetten ons aan verder te gaan dan deze eerste fase waar alles met elkaar verbonden is, om een verstaanbaarheid van dit megasysteem te construeren.
Hiervoor stellen we drie onderling samenhangende vragen voor:
1• Bestaat er een organisatie van de stromen (van grondstoffen, energie en informatie) in termen van ‘organisatieniveaus’, hiërarchie, inclusie, klassen en subklassen?
2• Gehoorzamen deze systemen aan wetten, aan regels? Zijn de waargenomen interacties repetitief, gestructureerd? Wijzen ze op ‘functioneringsregels’?
3• Kan onze lezing zich beperken tot de waarneming van een groot geheel of moeten we
grote systemen (hiërarchisch en onderworpen aan regels) onderscheiden, maar wel onderling verbonden of gekoppeld?

SYSTEEM
CONTEXT

SUBSYSTEEM

14 e bijlage 1
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Vervolgens ons positioneren: de verantwoordelijkheid
Nu vatten we de tweede fase van onze benadering aan. We moeten ons in dit beeld positioneren, dat wil zeggen in onze voorstelling van het systeem ons statuut van waarnemer integreren, waarnemer die tussenkomt met zijn doelstellingen en intenties. Deze bewustwording
van onze positie in het systeem introduceert de idee van project, tijd en intentie.
De complexiteit modelliseren is een eerste fase van de benadering, ons met onze eigen
bezorgdheden en intenties positioneren is een tweede fase, die ons ertoe brengt deze
eerste complexe lezing te herinterpreteren.
We zien de eerste fase als een benadering van de complexiteit en van de onderlinge afhankelijkheid, maar de tweede fase nodigt ons uit na te denken over onze verantwoordelijkheid.
Waarom decoderen we dit grote systeem van onderlinge afhankelijkheden? Met welke bedoeling formuleren we de relevante (niet relevante) hypothesen met betrekking tot de werking
van dit systeem? De kring gedachte15- actie – ethiek en politiek wordt weer gesloten. Onze
lezing zal dus ‘politiek’ zijn en vereist dat we de gemaakte keuzes, onze projecten en onze
wensen onderstrepen.
De systemische stroming stelt voor de waarnemer in de modellisering te integreren. Wie is hij?
Wat wil hij ? Welke waarden verdedigt hij ? Hoe zal hij zijn voorstellen uiten en zijn keuzes kenbaar maken?
Als we rekening houden met het feit dat onze beschrijving van de werkelijkheid maar een beschrijving is – en niet de werkelijkheid zelf – en dat deze beschrijving afhangt van de keuzes, van
de waarden, dan stellen we dat er geen objectieve kennis bestaat, dat de werkelijkheid niet beheersbaar is, niet te herleiden tot een voorstelling, zelfs niet wetenschappelijk. Maar als de hoeksteen van de actie niet meer die ‘echte objectieve werkelijkheid’ is, dan gaan we duizelen!

↕

Dat houdt in dat die werkelijkheid binnen een maatschappij ontstaat, en dat die werkelijkheid
wordt bepaald door politieke en ethische keuzes. Zo construeren we naargelang van onze
keuzes gebruiken en geschillen. Door te refereren naar waarden als solidariteit en samenwerking
kunnen we andere soorten wetenschappelijke ‘waarheden’ ontdekken. En openen we de ogen
voor solidariteit in de plantenwereld16 of bijvoorbeeld het ontstaan van altruïsme bij dieren.17

WAARNEMER

↕

↕

De waarnemer is in de modellisering geïntegreerd : zijn intenties
bepalen wat hij creëert, maar hij
doet dit met en binnen de heersende cultuur, taal, met in ruimte
en tijd gesitueerde concepten.

CONTEXT
VAN HET
SYSTEEM

SYSTEEM

15 De gedachte verwijst naar concepten en voorstellingen van de werkelijkheid, kennis. De ethiek en politiek bepalen de keuzes, intenties
en waarden.
16 Jean Marie Pelt, La solidarité, Fayard, 2004.
17 Zie in dit verband Vinciane Despret, Une histoire naturelle de l’Altruisme, Cahiers d’Ethologie, Service d’Ethologie et de Psychologie animale, Musée de Zoologie, Institut de Zoologie de l’Université de Liège, 1991.
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Verder gaan op dit pad door terug te komen
op onze overtuigingen, mythen en zekerheden
We vatten het derde deel van onze exploratie aan: bevatten wat we hebben kunnen uitwerken
als een verhaal van iemand in een bepaalde culturele context, en dus vragen stellen over onze
culturele identiteit. Welke zijn onze herkenningstekens? Met welke conceptuele instrumenten,
met welke ideeën hebben we onze visie op de wereld opgebouwd? De waarnemer tracht hier
zijn verhaal te zien als een deelnemer van een precieze historische cultuur. We doen die oefening vooral naar aanleiding van ontmoetingen met andere verhalen. Hoe zag dit volk of dat volk
de wereld ?
Onze reactie was vaak het verhaal van andere volkeren als achterlijk of infantiel te beschouwen.
Maar we moeten onze nieuwsgierigheid en ons luisteren aanscherpen tot we de verborgen facetten van ons eigen discours ontdekken die de andere ‘verhalen van de wereld’ aan het licht
brengen. Nog een goede oefening bestaat erin ons af te vragen wat onze nakomelingen over
100 of 200 jaar zullen denken van onze theorieën, zekerheden, voorstellingen van de wereld.
Brengt het begrip van onderlinge afhankelijkheid, onze ethische positionering ons ertoe terug
te komen op onze grote overtuigingen, onze stichtende mythen, onze illusies?
Die vraagstelling - zowel individueel als sociaal en cultureel - haalt enkele ideeën overhoop die
duidelijk leken: onze bijna religieus gerespecteerde vooruitgang, zowel wetenschappelijk, technisch als economisch, die in een lineaire tijd werd ontwikkeld, blijft niettemin een vrij nieuw en
westers georiënteerd concept. Zijn het kleine broertje en zusje van de vooruitgang – ontwikkeling en groei – een illusie? Een wondermiddel?
We willen hier een ‘postmoderne’ positie in de edele zin van het woord omschrijven, dat wil
zeggen niet in de zin van een absoluut relativisme zoals het vaak werd begrepen, maar eerder
die van een afstand van de ‘moderne’ houding begrepen als bouwen rond twee grote illusies:
de objectieve kennis van de Werkelijkheid en de beheersing van de Natuur, die we tot het uiterste kunnen exploiteren en manipuleren.
Deze postmoderne houding spoort ons aan ethische kwesties te delen en te evolueren
naar een ethiek van verantwoordelijkheid. Het sociaal verhaal niet meer beschouwen
vanuit het gezichtpunt van de waarheid, maar op basis van de resultaten stroomafwaarts:
welke gevolgen heeft dit verhaal?

CONTEXT VAN HET SYSTEEM

WAARNEMER

De waarnemer tracht
zijn waarneming
cultureel te plaatsen.

SYSTEEM

CONTEXT VAN DE WAARNEMER
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2.

De onderlinge afhankelijkheid inzien

« Als we meer willen doen dan symptomen bestrijden, is het belangrijk dat we de
systemische aard begrijpen van de crisissen die we het hoofd moeten bieden. Ogenschijnlijk
zeer verschillende problemen zoals etnisch geweld, lucht- en watervervuiling, het uiteenvallen
van familiebanden, de desintegratie van culturen, zijn in feite nauw met elkaar verbonden. »
Héléna Norberg- Hodge18

L

aten we terugkeren naar het verhaal van de voeding en een web van ‘verbanden’ onderscheiden die rond ons bord een georganiseerde wereld weven. Het lokale verbonden met het verre, door de verbazingwekkende reizen die onze voedingsmiddelen maken,
voedingsmiddelen die zelf verbonden zijn met personen of groepen personen. Ons voedsel wordt
immers geproduceerd door mensen, in een bijzondere context – grond, serres, fabrieken. Maar
we gaan eveneens een energie-impact (brandstofverbruik van de motoren van tractoren, diverse machines, koelkasten, vliegtuigen, …) en sociale impact (verslechtering van de arbeidsomstandigheden, exploitatie, migratie, …) onderscheiden.

Produceren veronderstelt ook bepaalde hiërarchische "organisaties" : inter-multi-transnationale organisaties zoals bepaalde grote ondernemingen, of internationale organisaties zoals
de Wereld Handels Organisatie (WHO) of het Internationaal Monetair Fonds (IMF).
"Dat vormt een systeem"19, met andere woorden "alles hangt aan elkaar".
In dat verband citeren we Wolfgang Sachs20: "De keukenrobot maar ook de auto, het pilletje,
de computer of de televisie, hangen volledig af van het bestaan van grote organisatie- en productiesystemen die onderling aan elkaar geklonken zijn. Wie een schakelaar indrukt bedient
zich niet alleen van het voorwerp, maar sluit zich aan op een systeem. Tussen het gebruik
van eenvoudige technieken en het gebruik van moderne instrumenten bevindt zich de transformatie van een hele maatschappij".
We hebben een eerste uitnodiging van de systeemleer beantwoord: onze voorstellingen (modellen) verbinden de gebeurtenissen in de vorm van een kring, waarbij elke gebeurtenis oorzaak en gevolg is van de andere. De ketting oorzaak-gevolg is noch lineair, noch open: de
‘dingen’ vloeien uit elkaar voort.
Dit bewustzijn van de onderlinge afhankelijkheid breekt met onze westerse analytische manier van denken, een manier van denken door opdelen, splitsen, organiseren in termen van lineaire oorzakelijkheid, dat wil zeggen zo geconstrueerd dat als A een invloed heeft op B, we
er niet aan denken dat B op zijn beurt een invloed kan hebben op A.21
Deze ‘wereld’ die we zijn beginnen schetsen is een onderling verbonden wereld, een geheel,
een systeem. Ja, maar…
Hier begint het echt. We hebben de ‘verbanden’ tussen heel verschillende dingen aangetoond.
Hoe kunnen we dit systeem nu beter begrijpen, hoe kunnen we situeren, decoderen met het
oog op actie? We hebben verbanden aangetoond die stromen grondstoffen, informatie, organisatie bevatten… Maar hoe is dit systeem georganiseerd, volgens welke regels werkt het?

18

Quand le développement crée la pauvreté. L’exemple du Ladakh, p 252.
Hier wordt een systeem gezien als een geheel van onderling verbonden elementen, zodat de wijziging van het ene een invloed
heeft op de andere, van elementen georganiseerd in functie van een doel.
20
Wolfgang Sachs et G. Esteva, Des ruines du développement, Ecosociété, 1996, p 34.
21
De techniek heeft onmiddellijke oplossingen bedacht voor bepaalde problemen zonder de gevolgen ervan in tijd en ruimte te evalueren. Zo zit er bijvoorbeeld DDT in menselijke moedermelk, terwijl het ontwikkeld werd om insekten te bestrijden.
19
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A. In welke systemen leven we? Oorsprong…
Sinds het begin der tijden bestaan in de wereld zeer verscheiden elementaire productiemodellen,
landbouwsystemen, ambachten en verschillende ‘keukens’. Elke streek op aarde, soms zelfs elke
etnie ontwikkelde een eigen en originele manier om zich te voeden. In de gematigde streken zijn
de landbouwmodellen meestal georganiseerd rond de cultuur van enkele graansoorten, peulvruchten, enkele tientallen groenten en fruit, vaak enkele oliehoudende gewassen en één of meerdere textielplanten. Een beetje veeteelt vervolledigt het plaatje. Deze productiesystemen
verzekeren met verschillende technieken (brandcultuur, associatie, rotatie, bemesting, transport
van aarde, …) een permanent vruchtbare grond. Het dierlijke element in deze systemen zorgt
door zijn vlees of melk voor de inbreng van proteïnen, maar levert ook mest, trekkracht, brandstof en kleding.
Sinds het neolithicum ontstonden vanuit de zeer verschillende systemen gebaseerd op ‘roven’,
naargelang van het milieu (jacht, visvangst, verzamelen,…) een oneindige waaier modellen : pastoraal model, brandcultuur, die evolueerden naar talrijke modellen van post-neolithicum landbouw.
Vanaf de XIXste eeuw werden al deze systemen door de koloniale veroveringen en het vervoer
geleidelijk geconfronteerd met een alsmaar meer eengemaakte ‘markt’.
In de XXste eeuw verstoort een belangrijke ‘landbouwrevolutie’ alle evenwichten. De productiviteit van de landbouwarbeid verhoogt aanzienlijk door motorisering, mechanisering, minerale
bemesting, plantenselectie en dierenselectie en specialisatie.
«[…] de verhouding tussen de productiviteit van de arbeid in de minst productieve manuele
landbouw ter wereld en de meest productieve gemechaniseerde en gemotoriseerde landbouw
vervijfvoudigde, van 1 tegen 10 in het begin van de XXste eeuw naar ongeveer 1 tegen 500 vandaag ».22
Hierdoor daalde de prijs van de meeste voedingsmiddelen aanzienlijk. Honderden miljoenen kleine
landbouwbedrijven verdwenen en blijven tegen een ontzettend ritme verdwijnen.
Momenteel zijn er op onze planeet 1,3 miljard kleine landbouwers.23
De traditionele landbouw- en voedingsmodellen vertonen de volgende gemeenschappelijke kenmerken:
• Elk duurzaam en uitgebreid landbouwsysteem vereist een efficiënte methode om de vruchtbaarheid te bestendigen hoofdzakelijk door het gebruik van grondverbeteringsmiddelen. Die
verbeteren de samenstelling en de fysische en chemische eigenschappen van de bodem: lichtheid, absorberend complex, zuurgraad, humus, structuur, weinig of geen input. De bodem zelf,
de dieren, gekoppeld aan de menselijke activiteit garanderen op een duurzame wijze de vruchtbaarheid.
• Een laag verbruik van fossiele energie24: ofwel nul (houten ploegen, dierlijke trekkracht), ofwel
zeer laag. Uit studies blijkt dat een traditionele boerderij25 1 fossiele calorie verbruikt om 8
voedselcalorieën te produceren. Vandaag is de verhouding omgekeerd: de intensieve landbouw
verbruikt 8 fossiele calorieën om 1 voedselcalorie te produceren!
• De productie van voedingsmiddelen heeft hoofdzakelijk een verbruikswaarde (bestemd om
verbruikt te worden) en pas in de tweede plaats een uitwisselingswaarde (bestemd voor de
markt).
• De productie is geen zuiver ‘materiële’ productie: ze is ingebed in een culturele productie. De
voedingsmiddelen zijn niet louter calorieën, noch grammen proteïnen, maar ook symbolen. Ze
hebben betekenis en behoren tot de sociale organisatie.
• Een min of meer belangrijk deel van deze productie berust op mechanismen van solidariteit,
contracten, verdeling…
22

Marcel Mazoyer en Laurence Roudart, Histoire des agricultures du monde, Seuil, 1997, p 18.
Jean Paul Besset, Comment ne plus être progressiste, sans être réactionnaire, Fayard, 2005, p 64.
24
Zie Marcel Mazoyer et Laurence Roudart, Histoire des agricultures du monde.
25
Onder traditioneel verstaan we het boerderijmodel van voor 1940, in België.
23
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« Van alles wat landbouwers hebben uitgevonden om hun oogsten te doen toenemen en ze
daarna te verkopen, waren verrassend de wederzijdse hulp en de beheersing van hun organisatie
de succesrijkste initiatieven, omdat ze het meeste stabiliteit brachten in een sector onderworpen
aan de grillen van de weersomstandigheden en de schommelingen van de wereldmarkt ». 26

Deze traditionele landbouw- en voedingsmodellen worden vandaag dus geconfronteerd met
het ‘moderne model’, en dit alsmaar sneller door het proces van ‘mondialisering’.

B. Een ‘wereld’-systeem: neoliberale mondialisering
De beschrijving van de interacties tussen ons bord en zijn impact toont aan dat de manier
waarop we ons vandaag voeden een wereldomvattend systeem vereist. We gaan dit complexe systeem decoderen door drie vragen te stellen:
• Wat is de structuur van dit systeem, hoe is het hiërarchisch opgebouwd?
• Volgens welke regels werkt het systeem?
• Hoe kunnen we de onderlinge verbinding van de subsystemen modelliseren in de veronderstelling van verschillende en tegenstrijdige logica’s?

Een gesegmenteerd en gehiërarchiseerd systeem
Hoewel de ‘verwestersing’ van de wereld al begint met de kruistochten, brengen vooral de grote
ontdekkingsreizigers van de XVIde eeuw de eerste mondialisering op gang. Militairen, handelaars en missionarissen bouwen forten, handelsposten en missies als planetaire vooruitgeschoven posten van het westen.27
De Europese economie van de XVde eeuw is gulzig en haar appetijt leidt haar naar nieuwe gebieden, « gebieden om te confisceren, grondstoffen om te roven, mensen om te exploiteren en
te vernietigen, gevangen te nemen en te onderwerpen, nieuwe planten om te verbouwen ».28
Door haar technische superioriteit bestaande uit drie uitvindingen – het karveel, het kompas en
het vuurwapen – kon Europa de wereld veroveren. De technische ontwikkeling van de XIIde en
XIIIde eeuw bevordert een sterke toename van de bevolking in Europa.
Zo ontstaat de eerste mondialisering. « Het beslissende moment is dat van de avonturier en piraat, van de groothandelaar en reder, van de goudzoeker en handelaar, van de appetijt en van
de kracht, met de schaduw van een beschaving die zich verplicht acht de concurrentie van haar
antagonistische economieën op wereldschaal te verspreiden ».29 Hiermee is de organisatie van
de ‘internationale’ uitwisseling geschetst! De huidige mondialisering « bestrijkt in feite vier onderling verbonden fenomenen, in het bijzonder de transnationale ondernemingen, de verzwakking van de overheidsregulering in het westen, de ineenstorting van de planeconomie in
het oosten en de overheersing van het geldwezen op de economie ».
De landen van het zuiden werden ‘gespecialiseerd’ in de productie van grondstoffen.
In 2005 vertegenwoordigden de landbouwproducten in 86 van de 191 lidstaten van de UNO de
hoofdmoot van de inkomsten uit export, maar 54% van de inkomsten van de ‘minst ontwikkelde
landen’ dienen om landbouwproducten in te voeren die ze niet meer produceren.30 Bijgevolg
worden alsmaar meer voedingsmiddelen door multinationals doorgevoerd.
De afhankelijkheid op het gebied van voeding bereikt in bepaalde landen een record:
• In 2006 voerde Gabon 86% van zijn granen in en Algerije 82%. (Haïti : 70 %, Senegal
61%, Columbia 56%).31
26

Bruno Parmentier, Nourrir l’humanité, La découverte, 2007, p 129.
Serge Latouche, L’occidentalisation du monde, La découverte, 2005, p 30.
Christine Taubira, citée dans Les routes de l’esclavage, de Claude Fauque et Marie José Thiel, Hermé.
29
Aimé Césaire, geciteerd in Les routes de l’esclavage.
30
Jean Ziegler, L’empire de la honte, Fayard, 2005, p 39.
31
Gegevens FAO, Nourrir l’humanité, p 186.
27
28
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Terwijl de producten verkocht door de arme landen alsmaar goedkoper worden, worden de
producten die ze kopen alsmaar duurder.
• Volgens de FAO daalden de gemiddelde prijzen van de landbouwproducten verkocht
door de minst ontwikkelde landen met ruim 70% ten opzichte van de aangekochte verwerkte producten.32
Het is de laagste kostprijs die de wereldprijs van de granen bepaalt. Het noorden subsidieert
zijn productie en ‘breekt’ dus de prijzen.
• Normandisch, Picardisch graan of graan uit de Midwest wordt in Dakar ingevoerd tegen
8 tot 10 dollar per 100 kg. Idem voor melk, kippen … en recent voor groenten ! Gevolg:
de kleine lokale producenten worden verpletterd.
• In Kameroen wordt diepgevroren kip uit Europa verkocht tegen 1,37 euro/kg tegen
2,28 euro/kg voor ter plaatse gekweekte kip!33

Transnationale ondernemingen en internationale handel
« We nemen het voorbeeld van de pot yoghurt uit de supermarkt, een product dat onze grootmoeders zelf maakten met de melk van koeien uit de buurt. Nu vertegenwoordigt een Europees potje yoghurt met aardbeien 9.115 km vervoer van de melkkoe tot het rek, van de fabriek
en voor de verpakking.
Een sociaal geheel van mannen en vrouwen zijn aldus onderling verbonden in een gecoördineerde actie, maar zonder elkaar te kennen … via Duitsland, Oostenrijk, Polen en Frankrijk.
De werkverdeling is geïnternationaliseerd. De ondernemingen zijn volledig getransnationaliseerd.»34
We beleven nu wat Jean Ziegler een ‘herfeodalisering van de wereld’ noemt. Deze nieuwe
heersers van de wereld, om te verwijzen naar een van zijn werken , « (…) heersen over de wereld zowel door hun ideologische verklaringen als door hun economische dwang of de militaire
dominantie. »
We citeren hier alle standpunten van de auteur over het akkoord van Washington :

b

De ideologische gedaante draagt een onschuldige naam: het akkoord van Washington. Het betreft een geheel van informele akkoorden, ‘gentleman agreements’, gesloten tijdens de jaren 80 tot 90 tussen de belangrijkste transnationale ondernemingen,
banken van Wall-Street, de Amerikaanse Federal Reserve Bank en internationale financiële instellingen (Wereldbank, International Muntfonds, enz.). De basisprincipes
zijn op om het even welke periode van de geschiedenis van toepassing, op om het even
welke economie en op om het even welk continent.
Ze beogen zo snel mogelijk elke regulator te liquideren – van de overheid of niet - , de
meest totale en snelst mogelijke liberalisering van alle markten (van goederen, kapitalen, diensten, octrooien, enz.) en de instelling van een ‘stateless global governance’,
van een eengemaakte en volledig zelfregulerende mondiale markt.
Het akkoord van Washington streeft naar de privatisering van de wereld.
Dit zijn de principes waarop het akkoord berust:
• In elk debiteurland moet de fiscaliteit worden hervormd volgens twee criteria :
verlaging van de fiscale lasten voor de hoogste inkomens om de rijken aan te
zetten tot productieve investeringen, verbreding van de basis van de belastingplichtigen. Met andere woorden : opheffing van de fiscale uitzonderingen
voor de armsten om het volume van de belastingen te verhogen.
• Liberalisering van de financiële markten : zo en snel en zo volledig mogelijk.

32

Nourrir l’humanité, p 197.
Nourrir l’Humanité, p 188, zie ook Demain le Monde, nourrir la planète n’a pas de prix, CNCD, 2007.
34
Le voyage d’un pot de yaourt aux fraises in Silence, n°167-168, Lyon- août 1993.
35
Jean Ziegler, Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent, Fayard, 2006, p 63 à 65.
33
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• Garantie van gelijke behandeling van autochtone investeerders en buitenlandse investeringen om de veiligheid en dus het volume van deze laatste te
verhogen.
• Ontmanteling van de overheidssector: zoveel mogelijk. In het bijzonder worden alle ondernemingen van de Staat of van een semi-overheidsinstelling geprivatiseerd.
• Maximale deregulering van de economie van het land om de vrije concurrentie tussen de verschillende aanwezige economische krachten te garanderen.
• Versterkte bescherming van het privaat eigendom.
• Promotie van de liberalisering van de handel : dit tegen een gestaag ritme,
met als doel de douanetarieven met 10% per jaar te verminderen.
• De vrije handel bevorderen door de uitvoer te ontwikkelen : bij voorkeur de
economische sectoren ontwikkelen die hun goederen kunnen uitvoeren.
• Beperking van het begrotingstekort.
• Transparantie van de markt : de overheidssubsidies aan private operatoren
moeten overal worden afgeschaft. De landen van de derdewereld die subsidies verlenen om de prijs van de courante levensmiddelen laag te houden, moeten afzien van deze politiek. Bij de overheidsuitgaven moeten de uitgaven voor
verbetering van de infrastructuur voorrang krijgen op de andere uitgaven».

Uit deze maatregelen vloeit een internationale verdeling van de arbeid en handel voort : het
zuiden wordt de producent van grondstoffen. Het kapitaal vindt er grond, goedkope arbeidskrachten en weinig milieureglementeringen. Basisvoeding die naar het noorden wordt
uitgevoerd zijn granen, eiwitrijke gewassen, thee, koffie, cacao, en recenter groenten, fruit en
bloemen.
• De 200 belangrijkste multinationals controleren 23% van de wereldhandel.
• In Brazilië bezitten 2% van de grondeigenaars 43% van de landbouwgronden.
Als de handel in granen op de wereldmarkt de laatste decennia met 251% toenam, en die van
plantaardige olie met 1233%, dan is dat niet toe te schrijven aan een toename van de productie, maar wel aan het feit dat een aanzienlijker deel van het geproduceerde voedsel op de
internationale markten circuleert.
Veel landbouwgrond van de landen in het zuiden wordt gebruikt voor ‘opbrengstteelten’ (bestemd voor de export) en sommige landen kunnen afhankelijk worden van de prijs van enkele
gewassen.
Zo hangen Ethiopië en Burundi voor 60 tot 80% van hun inkomsten af van koffie.
Een andere voorbeeld: het aandeel van de landbouw in de totale export beloopt in totaal 32%
in Brazilië, 46% in Madagascar, 59% in Ivoorkust en 84% in Ethiopië!36
We stellen al een trend vast: een grotere productie voor meer export leidt tot minder consumptie in het land.
• De productie van groenten in Kenia37 stijgt van 10.000 T in 1969 tot 61.000 T in 1999. Maar
de consumptie van de Kenianen daalt in dezelfde periode van 24,9 kg naar 18,1 kg per jaar
en per persoon.

36
37

Nourrir l’humanité, p 196.
Atlas de l’alimentation dans le monde, p 71.
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In de minst ontwikkelde landen steeg de gemiddelde afhankelijkheid van deze producten –
aandeel in de totale inkomsten uit de export - tussen 1960 en 2001 van 59% naar 72%. Erger
is dat voor 43 ontwikkelingslanden meer dan 20% van de inkomsten uit de export afkomstig
zijn van één enkel product. Met drie producten kan die afhankelijkheid oplopen tot 90%. De
meeste van deze landen liggen in Afrika onder de Sahara, in Latijns-Amerika of in de Caraïben
en zijn afhankelijk van de export van suiker, koffie, katoen of bananen.
De laatste jaren worden de grote industriële en commerciële actoren alsmaar machtiger, soms
meer dan de regeringen zelf.
Vervolgens tekent zich een ander schema af : honderden miljoenen producenten aan de ene
kant, miljarden consumenten aan de andere kant en in het midden enkele duizenden grote
groepen die de industrialisatie en distributie van voedsel controleren.
De flessenhals wordt het ‘commando’-centrum van het systeem.
• 4 groepen domineren de markt van de zaden (25 miljard euro per jaar) : Monsanto en Dupont/Pionner (USA), Syngeta (Zwitserland), Limagrain (Frankrijk).
• Chemische producten voor de landbouw: de helft van de wereldmarkt hangt af van drie
groepen (Bayer, Syngeta en Base). Met de Amerikanen Dow, Monsanto en Dupont
controleren deze zes multinationals 71 % van de wereldmarkt.
• Van de 100 grootste economieën van de huidige wereld zijn er 49 natiestaten en 51 multinationals.38
• De 500 belangrijkste kapitalistische private transcontinentale ondernemingen in de hele
wereld – in de industrie, handel, diensten en banken – controleerden in 2004 ruim 52%
van het bruto wereldproduct.
De productie wordt op verschillende niveaus georganiseerd. Lokale productie, industriële eenheden, multinationals, internationale organisaties, staten. De economische activiteit wordt van
bovenuit geregisseerd, in een concentratiemechanisme.

FINANCIËLE GROEPEN + "STATEN" (PERFUSIE)
INDUSTRIËLE EENHEDEN
INDUSTRIËLE INPUT

LANDBOUWPRODUCTIE

38

Helena Norbert-Hodge, Quand le développement crée la pauvreté, Fayard, 2002, p25.
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Enkele voorbeelden
• Wal-Mart (grote distributieketen met 8.000 winkels) heeft een omzet van 259 miljard dollar – meer dan het BBP van Zweden – en heeft 1,3 miljoen werknemers in de hele wereld.
• Cargill, een multinational in de agro-alimentaire sector, heeft 124.000 personeelsleden in
59 landen, is verbonden met Monsanto en controleert 45% van de export van maïs, 30%
van de export van soja en 20% van die van tarwe.
• In alle landen van de Europese Unie en de USA nemen de vijf belangrijkste supermarktketens – naargelang van de producten - tussen 30% en 96% van de hele verkoop van voedingsmiddelen voor hun rekening.
• Nestlé is wereldleider op de agro-alimentaire markt met een omzet van 60 miljard dollar in
2005. Deze multinational omvat 140 merken : Maggi, Buitoni, Herta, Nescafé, Nesquick,
Crunch, Perrier, enz.

Het zijn de ondernemingen die geleidelijk aan de normen, het gebruik, en vervolgens de regels bepalen om hun producten te kunnen commercialiseren zoals zij het willen. Door hun
grote macht controleren enkele grote ondernemingen de voedselketen van producent tot
consument en rijven de winsten binnen.

Gevolgen
• Daling van de prijzen voor de producenten.
• Wie niet gesubsidieerd, geïndustrialiseerd is kan zijn producten niet meer commercialiseren.

• Kwaliteitsvermindering: de gecreëerde voedingsproducten mikken op een industriële
meerwaarde, ten nadele van de nutritionele kwaliteit.
• Hoog energieverbruik:
- Voor 1 voedselcalorie heeft een sterk geïndustrialiseerd voedingsproduct (diepvries
pizza bijvoorbeeld) 40 fossiele calorieën nodig.
• Vervoer van voedingsmiddelen:
- Een courgette uit Kenia heeft 6.000 km afgelegd vooraleer op ons bord te belanden.
- Gemiddeld leggen onze voedingsproducten 2000 tot 2500 km af.39
• Wijziging van het voedingsmodel.
• De agro-industrie kan ons niet meer doen eten, dus verlegt ze haar focus naar onze voedingsgewoonten : meer vlees, bereide producten, light producten, geïndustrialiseerde
producten.
• Opleggen van de regels van het macrosysteem. Bijvoorbeeld in België de normen van de
AFSCA.40 Deze normen zijn geïnspireerd op de methode van de Nasa voor de voeding in
de ruimte (analysenormen HACCP).41 De eisen van de AFSCA zijn moeilijk toe te passen
voor kleine producenten en ambachtelijke producenten. Ze vergen enorme financiële investeringen om de hygiënenormen te kunnen respecteren, wat leidt tot talrijke bedrijfssluitingen of hindernissen voor de opening van lokale handelszaken.
• Externalisering van de milieu- en sociale kosten (niet de ondernemingen betalen, maar
de consumenten en de staat) en internalisering van de winst voor de ondernemingen.

39

Gegevens voor het gemiddelde bord. Zie animatiefiche over de courgette.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, 2006.
41
Hazardous Analysis Control of Critical Point.
40
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C. Regels van het systeem
De regels van een systeem bepalen de modaliteiten van interactie tussen de samenstellende
elementen. Ze wijzen op het niveau van samenhang.
Het systeem dat we tot nog toe ‘mondiaal’ noemen, werkt volgens een geheel van uiterst
complexe wetten, beperkingen.
We bespreken hier de geschriften van enkele grote auteurs, die de metaregels van de werking
van het systeem beschreven.

Christian Coméliau, in zijn werk “La croissance ou le progrès” onderscheidt drie kenmerken in het huidige ‘mondiale’ systeem:42

i
i
i

1. De opkomst van het individu, vooral vanaf de filosofie van Lumières, gaat zijn stempel
drukken op de basistheorieën van de economie. Volgens Adam Smith volgt het algemeen belang uit de optelling van particuliere belangen.
De privatieve toe-eigening, de rivaliteit tussen individuele actoren en de perfecte concurrentie zijn dus de fundamenten van de economie.
2. Het economicisme: de componenten van het welzijn zijn materieel en verkoopbaar. De
individuele rijkdom fascineert onder een essentieel monetaire vorm. Een gevolg daarvan
is dat de economische groei van het BBP voortaan wordt beschouwd als het criterium
voor sociale vooruitgang.
Vooruitgang wordt kwantitatief omschreven.
3. Overheersing van de marktmechanismen: goederen en diensten worden beschouwd als
handelswaar, zijn bedoeld voor een solvabele vraag, en het aanbod staat altijd in functie van de rendabiliteit en zelfs van de maximalisering van de winst.
De regels van de rendabiliteit, onderworpen aan de regel van interest op kapitaal, leidt
tot een oneindig productiesupplement. De (onlesbare) verlangens – en niet de behoeften – stuwen immers deze beweging, voorzover ze solvabel zijn.
Dit hele mondiale systeem wordt geregeld door de ‘onzichtbare hand’ van Adam Smith,
vader van het liberalisme. Deze theorie uit de XVIIIde eeuw stelt inderdaad dat elke consument zijn aankopen vrij kan kiezen en als elke producent vrij de producten kan kiezen die
hij wil verkopen evenals de manier om ze te produceren, zal de markt evolueren naar een
situatie die voor iedereen gunstig is. De ‘onzichtbare hand’ wordt gezien als de zelfregeling van het systeem.
Samengevat, de metaregels van het systeem vormen een logische ketting:43

TOENAME VAN DE PRODUCTIE
=
TOENAME VAN DE CONSUMPTIE
=
TOENAME VAN DE WINSTGEVENDE HANDEL
=
TOENAME VAN DE WINST
=
TOENAME VAN DE RIJKDOM
=
ONTWIKKELING, SOCIALE VOORUITGANG, BESCHAVING

42
43

Christian Coméliau, La croissance ou le progrès, Seuil, 2006, P 16 et 17.
Idem
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De grote lijnen van het systeem
Het is een mondiaal systeem van westerse oorsprong dat in de renaissance ontstond, en
tot volle bloei kwam met de industriële revolutie. Zijn logica vereist een voortdurende groei
en voert het concept in van meer is gelijk aan beter. Meer productie, winst, goederen, organisatie en verbruik.
Dit als ‘modern’ omschreven systeem kan volgens de auteurs als volgt worden gedecodeerd:
• Een ‘economicistisch en kapitalistisch’ systeem: de economie is ‘doordacht’, losgekoppeld van de rest van het systeem. Ze leidt tot een ‘merchandisering’ van de wereld. De
belangrijkste bekommernis van de maatschappij is de economie, de obsessie van
consumptie die eruit voortvloeit. Fascinatie voor individuele rijkdom.
• Een technisch-wetenschappelijk systeem: de techniek wordt systeem. De techniek leidt
tot ‘ontdekkingen’, uitvindingen die we wel moet toepassen, die op hun beurt leiden tot
nieuwe. Dit in een onvermijdelijk continu proces. Niemand lijkt het proces nog te kunnen
beheersen.44
• Een organisatie- en institutioneel systeem. Andere auteurs hebben aangetoond dat de
moderniteit ook gekenmerkt kan worden als een institutionele metaorganisatie, die informatiestromen, bedieningsapparaten, enz. veronderstelt.45
Serge Latouche noemt deze koppeling van het kapitalistische, technische en organisationele aspect Mégamachine.

“ meer = beter?” ”

44

Zie in dit verband het werk van Jacques Ellul en in het bijzonder Le bluff technologique, alsook Jacques Neyrinck, La grande illusion de la technique.
45
Anthony Giddens, Les conséquences de la modernité, L’Harmattan, 1994. Zie de werken van ’Ivan Illich.
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D. De economie of de aarde? Verweven systemen
Dit neoliberaal systeem is dus hiërarchisch en volgens regels georganiseerd.
Het veronderstelt ook een "systemische verwevenheid"46 aangezien het industrieel-economische systeem vervlochten is met levende systemen. Welnu, het economische systeem is zelfstandig en gescheiden van zijn omgeving opgebouwd! Maar het industrieel-economische
systeem is wel in levende systemen verweven. Bijgevolg ontstaat er een logisch conflict tussen deze gehelen met specifieke wetten.
• Wetten van de economie: maximalisatie van de productie van goederen en dus geloof
in een onbeperkte groei.
• Wetten van het ecosysteem: een afgewerkt systeem onderworpen aan de entropie.47
Het economische systeem is ‘open’, in relatie met zijn omgeving. Het absorbeert middelen,
energiestromen en grondstoffen zoals mineralen, olie, steenkool. Het economische proces is een
systeem binnen het planetair geheel.
Al in de jaren 70 merkte Georgescu–Roegen als eerste op dat de economie ontworpen was zonder rekening te houden met de eindigheid en beperktheid van de middelen. Dat de link met
de natuur volledig was verwaarloosd.48
"Maar het werkelijke economische proces is van entropische aard. Het verloopt binnen
een biosfeer die functioneert binnen een afgebakende tijd ".49
De koppeling of verwevenheid van het economische systeem met het ‘natuurlijke’ systeem,
het ecosysteem, waarbij het ene het andere aan zijn eigen wetten onderwerpt, is dus voorbestemd om zich vast te rijden, om de biotoop te vernietigen. We zouden kunnen stellen dat
het economische model opgebouwd is volgens een darwinistische logica: de sterkste wint!
Volgens Bateson is deze logica epistemologisch fout, want geen enkel organisme overleeft de
vernietiging van zijn biotoop. Het is dus van essentieel belang in de economie rekening te houden met de wet van de entropie. De economie moet worden gezien als een subsysteem van
het leven,50 en niet als een onafhankelijk, gesloten en van het leven gescheiden systeem.
De menselijke activiteit draagt bij tot de uitputting van de hulpbronnen en de techniek doet
de snelheid waarmee dat gebeurt alleen maar toenemen. Onze huidige keuze bestaat erin die
beweging te versnellen of te vertragen naargelang van het gebruik dat we maken van hernieuwbare energie en onze optie voor soberheid. De mensheid verbruikt momenteel het "natuurlijk kapitaal", terwijl ze haar levenswijze zou moeten aanpassen aan de "opbrengsten"
van dat kapitaal.51
We kunnen de impact van onze economie vandaag meten aan de hand van het begrip ecologische voetafdruk. De ecologische voetafdruk leert ons dat we voor een duurzaam leven op
aarde beschikken over 1,8 ha per persoon als productieve bioruimte. Maar een inwoner52 van
de Verenigde Staten neemt 9,6 ha in, een Canadees 7,2 ha en een Europeaan 4,5 ha! Met andere woorden, als de hele mensheid zou leven zoals een Noord-Amerikaan, dan hadden we 5
planeten nodig!

46

Christian Coméliau
Neyrinck vat in La grande illusion de la technique het principe van de entropie als volgt samen : « De beschikbare energie om een
werk uit te voeren blijft verminderen en het niet-beschikbare deel, dat we met de antropie meten, neemt gestaag toe. Met andere woorden, met elke verwerking van grondstof verzwakt een bepaalde hoeveelheid energie; ze verdwijnt niet maar verliest
van haar kwaliteit. ».
48
Zie de uitwerking van deze idee in Le pari de la décroissance de Latouche.
49
Idem
50
Besset, Comment ne plus être progressiste sans devenir réactionnaire, Fayard, 2005, p 315.
51
Zie hierover "energiebeheer "in La grande illusion de la technique, Neirynck, p 61 en 62.
52
Cijfers van het WWF in Latouche, Défaire le développement, refaire la monde, Parangon, p 17. Sommige bronnen hebben het
over een kleinere biocapaciteit (1,4 hectaren in 2007), aangezien die oppervlakte per persoon kleiner wordt terwijl de wereldbevolking toeneemt !
47
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3. Stelling nemen

T

ot nog toe hebben we feiten verzameld en een systeem uitgetekend. We hebben het
proces beschreven, de regels toegelicht, enz. We hebben het zelfs benoemd als neoliberaal kapitalistisch systeem… Maar wie zijn ‘wij’? De hier voorgestelde systemische aanpak waagt
zich nu aan een bevraging van die ‘wij’ en het verband met zijn creatie. Bestaat dit beschreven
systeem objectief? Hebben we een werkelijkheid beschreven, objectieve natuurwetten?

A. De waarnemer-bedenker
« De kennis van de kennis, die de kenner in zijn kennis integreert,
moet een principe en een permanente noodzaak zijn in de opleiding »
Edgar Morin53

Er was eens…

Ergens op de wereld, op een bepaald moment van haar ontwikkeling waren er mensen die een verleidelijk verhaal bedachten. Ze vonden de werkelijkheid uit en de mogelijkheid de werkelijkheid te kennen en te manipuleren. Ze beschreven
de Werkelijkheid als een object onafhankelijk van henzelf. De verwoorder van de Wetten van de Natuur moest zich niet voorstellen.
Ze noemden deze kennis ‘Wetenschap’ en moesten soms hun leven riskeren om geen
rekenschap te moeten geven aan godsdienst noch politieke overheid.
Ze ‘ontdekten’ DE waarheid en werkten een methode uit om ze te vatten: de zaken
(een beetje) vereenvoudingen, in kleine stukjes hakken, stabiliseren, uitzuiveren. De
sporen van deze verwerking werden vervolgens weggemoffeld of net verheerlijkt als
DE methode. De in de laboratoria opgebouwde werkelijkheid werd voorgesteld als zuiver en gewoon op zichzelf staand.
De werkelijkheid was uitgevonden!
Die werkelijkheid moest echter ook een bepaalde allure en vorm hebben, en moest ontdekt kunnen worden. Haar geheimen ontsluieren en ontdekken dat die gehoorzamen
aan wetten om de werkelijkheid te voorspellen en uiteindelijk te beheersten. Ze tekenden vele kaarten en verwarden die met het grondgebied (sic). De wetenschappers gingen de rol vervullen die vroeger door de priesters en sjamanen werd vervuld: de relaties
met de werkelijkheid garanderen. Ze beschikten over de taal – wiskunde – en begrepen
de werking. Ze beleefden een groot liefdesverhaal met de ‘causaliteit’ en begrepen dat
ze zich in de tijd, in de toekomst situeert.

Een mooi sprookje ! Maar…
Heinz Von Foerster merkt op dat ook al heeft de theorie van de relativiteit en van de kwantummechanica dit sprookje grondig gewijzigd, die verandering niet tot het ‘grote publiek’ is
doorgedrongen. « De meeste mensen zien de wereld vandaag nog als de wetenschappers van
de XVIIde eeuw ze zagen; ze denken dat de objectiviteit bestaat en dat we de werkelijkheid
kunnen kennen ».54
We leven dus nog in een cultuur van het ‘icoon’. We menen dat van de ‘voorstellingen’ van
de wereld, ongeacht of dit filosofische, sociale, politieke of wetenschappelijke zijn, sommige
theorieën of ideologieën correcter de wereld weergeven dan andere … waarbij wordt vergeten dat onze theorieën de wereld creëren.
53
54

Les sept savoirs, p 32.
Lynn Segal Le rêve de la réalité, p 33.
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De uitnodiging bestaat er dus in dit verband (kring) te herstellen dat de waarnemer verbindt
met het waargenomen systeem en te onderstrepen dat de eigenschappen van het ‘waarnemend systeem’ het gebied van de mogelijke waarnemingen bepaalt. We vinden sleutels uit om
deuren te openen, maar we kunnen het slot niet ‘kennen’. Er zijn veel sleutels!
Woorden, concepten, taal zijn manieren om de bewegende en ongrijpbare ‘werkelijkheid’ in
stukken te snijden. Een bewezen wetenschappelijke theorie is een efficiënt middel om een gesteld doel te bereiken. De uitvinding van ‘sleutels’ die onze problemen oplossen, leert ons iets
over de sleutels, maar niet over de sloten…
Waarom die lastige omweg? “Onze verbeelding dekoloniseren, in onze context, vereist dat we
de strijd aanbinden met enkele demonen (draken) ! En is één daarvan niet dat we denken dat
we de waarheid in pacht hebben?

DE WER
KELIJKH
DE M

Door de ethiek en de politiek voor te stellen als een
zijdelingse luxe van de majestueuze voortgang
van de wetenschap en van de vooruitgang, hebben we ze tot niets herleid.
De ethiek en de politiek zijn aan de
technische vooruitgang onderworpen.

EID

ETH
OD

E

DE W
AAR
HEID

Onder het mom van de
wetenschap doet de economie dienst als politiek en moraal.55

WETEN
SCHAP’
NATUUR
ECONOMIE

Maar wat dan... Zonder deze stevige fundamenten van de
wetenschap, de objectieve werkelijkheid
en de ‘natuurwetten’, zonder onze
ontmenselijkte56 uitvindingen Economie,
Godsdienst, Mens, Natuur, … duizelt het ons.
Hoe kunnen we na de deconstructie een reconstructie uitwerken ?

55
56

Van de auteur: Thierry Melchior,100 mots pour ne pas aller de mal en Psy, Les empêcheurs de tourner en rond, Seuil, 2003.
Ontmenselijking : mentale handeling, houding die erin bestaat een abstractie te transformeren in een materiële realiteit, in een
concreet object van de externe realiteit.
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B. Herstel van de kring actie - kennis - politiek en ethiek
We moeten handelen om te weten. Sommigen noemen dat het 'imperatief stadium’.
“Doe het volgende : doe in een proefbuisje een roze voorwerp, breng het op die temperatuur,
voeg dit of dat toe. Of nog: weeg een bepaald voorwerp, voeg het gewicht van dat andere
voorwerp toe. Of: tel alle gelduitwisselingen op verricht in dergelijke omstandigheden, gedurende die of die periode.“
Het feit dergelijke dingen te doen maakt het mogelijk om complexe ‘werkelijkheden’ te vatten, zoals bijvoorbeeld het Bruto Binnenlands Product, maar ook om locomotieven te bouwen. Die creaties leiden op hun beurt tot nieuwe kennis : de bouw, manipulatie, observatie van
de locomotief of van het BBP leert ons nieuwe elementen kennen.
Maar de referentie naar waarden is verhuld. De locomotief of het BBP beginnen ‘alleen’ te
spreken. Hun woord wordt mythisch, heilig, woord van de macht, woord van de waarheid.
En als het gebod bij het begin anders was geweest ? Bijvoorbeeld : “wandel 3 uren per dag en
tel het aantal stralende glimlachen die u kruist.”
Zouden onze conclusies anders zijn? Die wetenschappelijke oefening zou erop gericht zijn
precieze normen vast te leggen voor... het Bruto Nationaal Geluk.57
Kortom, wie geeft het beginbevel, dat de kring Actie - Kennis op gang brengt? Deze keuze
kwam tot stand in de ‘mythe’: er wordt in de maatschappij niet over gedebatteerd.
De logica van de vooruitgang wordt intern (de vooruitgang is niet te stoppen!) , het gaat vanzelf: ontsnapt aan de keuze. We dachten aan de mythen te ontsnappen, we zijn in de mythen
verdronken…
De waarden, de keuzen zijn dus verhuld, terwijl ze deel uitmaken van de kring actie - kennis: wie beslist wat en waarom? Waartoe dient het?

ETHIEK-POLITIEK

↕

↕

57

KENNIS

↕

ACTIE

Het Bruto National Geluk (BNG) is een cijfer dat echt bestaat. Het tracht de levensstandaard uit te drukken in termen die psychologischer en holistischer zijn dat die van het Bruto Nationaal Product. Het werd in 1972 aangeprezen door de koning van Boetan
en integreert onder meer spirituele begrippen uit het boeddhisme, respect voor het milieu en sociale factoren.
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Als we niet meer willen refereren naar een objectieve kennis (een Waarheid, al was ze wetenschappelijk) wordt
de vraag : welke effect heeft wat ik creëer? Het
voorstel: een gedachte stroomopwaarts (oorsprong, oorzaak) koppelen aan een gedachte stroomafwaarts (wat maken mijn
creaties mogelijk? Wat verhinderen
ze?).
Dat is wat Bateson probeerde te
‘construeren’ toen hij sprak van
een ‘ecologie van de geest’: hoe
de ideeën standhouden, samenleven, welke ‘effecten’ ze hebben op ons, ons vermogen
samen te leven, op de natuur
waartoe we behoren?

CASTING
“de economie”

ECONOMIE

ECONOMIE

IE

ECONOM

Onze ‘manier van denken’
veroorzaakt manieren van
handelen die berusten op de
keuze van waarden. Dat
heeft een effect op ons leven.
Het risico lijkt ons te verplichten na te denken over de ecologie van onze creaties, met
name hoe onze creaties interageren en vooral wat ze zelf
voortbrengen (stroomafwaarts).

De politieke kwestie, het waardendebat zijn verborgen in de mixer, de fiets of
de kerncentrale. Er bestaat geen ‘neutraal’
technisch object: elke object oriënteert ons
leven, creëert ongetwijfeld comfort, maar ook een
sombere zone. De vooruitgang is ambivalent en de
nefaste effecten zijn niet te onderscheiden van de positieve
effecten.58 Het is deze ‘onbedwingbare ambivalentie’ die voor ons
verborgen is.
Wat sommigen als economische wetenschap voorstellen is geconcipieerd, is bedacht ‘alsof’
dat geen politieke orde inhield, geen sociale organisatie vereiste, en niet voortkwam uit bepaalde ‘overtuigingen’.
De economie met een grote E bestaat niet, zei Bateson. In dat perspectief richt de postmodernistische stroming zich onterecht tegen de overheersende gedachte die zegt dat er wel degelijk een economie "an sich" bestaat. Diezelfde gedachte zegt dat de economie een natuurlijk
feit is en geen cultureel feit, en dat we ons aan de wetten van de economie moeten onderwerpen, net zoals we de ‘wetten van de natuur’ moeten volgen. Voor de postmoderne auteurs echter staat niets ‘buiten de cultuur’. Elk volk of elke groep mensen creëert zijn wereld
en baseert zijn keuzen op de volgende kring: actie - kennis - ethiek & politiek.

58

Zie: Jacques Ellul, Le bluff technologique, Hachette, 1988, p. 89 en volgende.
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C. « Wij »
We moeten dus onze plaats definiëren, ‘wij’ preciseren. Deze ‘wij’ verbergt natuurlijk een ’ik’
(diegene die deze regels schreef, maar die ‘ik’ heeft niets uitgevonden). Deze ‘ik’ is het element
van een beweging, en is voor zijn ideeën schatplichtig aan Bateson, Illich, Rilke, Latouche, Singleton. Er zijn bladzijden en bladzijden nodig om die familie te beschrijven.
Hij past ook in actiegroepen en groepen die een engagement uitdragen.
Deze ‘wij’ wil ons ook oproepen om – verder dan onze ‘gerichte acties’ – het frame te ontwikkelen van een radicale kritiek van het ‘systeem’ en deel te nemen aan de opkomst van een
‘nieuw imaginair wereldbeeld’.
Door te wijzen op de verbanden (bord-wereld) tonen we een systeem met zijn logica, regels,
paradigma’s en mythen, zijn ‘waarden’ (de keuzes van wat de moeite loont om na te streven).
Nu onze maatschappij – hier en nu – een ‘crisis van de waarden’ beleeft, de betekenissen die
de maatschappij samenhoudt verschrompelen en wankelen, welk sociaal imaginair wereldbeeld willen we dan promoten, op welke waarden beroepen we ons, op welke waarden inspireren we ons?
Hoe leven we, hoe delen we, hoe laten we die waarden leven … in onze aanpak van ‘opvoeden tot …’?
We bevestigen onze bezorgdheid om waarden zoals solidariteit, respect voor het leven, eenvoud. Laat ons even terugdenken aan de woorden van Gandhi: « eenvoudig leven zodat anderen gewoon kunnen leven ». We kiezen dus andere fundamenten om zin te ‘geven’.

D. Een nieuw ‘sociaal imaginair wereldbeeld’
We beginnen met deze term van Castoriadis, dit globaal, centraal en structurerend aspect van
een maatschappij en van een cultuur die haar een identiteit verleent.
De systemici hebben dit onderwerp behandeld vanuit de hoek van de stichtende mythe.
« Een maatschappij is dus meer dan een context: ze is een organiserend geheel. »59
Die verbeelding construeert een ‘casino’-wereld. We gaan door omdat ‘meer gelijk is aan
beter’. En meer, betekent rijker, mooier, machtiger worden. De mythe van een redelijk wezen,
heerser van het universum. De mythe van het ‘ik’ die beheert en exploiteert.
« De heersende verbeelding is die van het individu dat het meest wint en zo veel mogelijk
geniet. »60
Als opvoeding betekent “ absorptie van cultuur door het individu naarmate dat individu opgroeit”, zoals Castoriadis61 stelt, hoe moeten we dan tegen de stroom in roeien ? Wat moeten we doen om niet gebukt te gaan onder deze reconstructietaak?

59

Edgar Morin, les sept savoirs, p 37.
Castoriadis, La montée de l’insignifiance, p 157. Zie ook Petrella « de dominerende verbeelding is niet politiek, maar economisch,
uitgedrukt in twee woorden: rijk zijn. Dat is de hedendaagse droom. ». In Pour un nouvel imaginaire politique, p 50.
61
Une société de la dérive, p 61.
60
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Projecten met grote “P” of projecten met kleine “p”?
“ Het komt er niet op aan een betere toekomst
voor te bereiden, maar het heden anders te beleven.”
François Partant
“ Er bestaat geen project zonder Project.
Elke punctuele en precieze vooruitgang is de echo van een maatschappijkeuze ».62
Michael Singleton

p p

p

p

p

p

p

P
Projecten met grote “P” of projecten met kleine “p”?Er bestaat geen project zonder Project.

Ik ontleen de volgende gedachte aan Michael Singleton : er bestaat geen klein project, zoals
een maaltijd bereiden in de klas, een schoolwinkeltje openen, een spel voorstellen … zonder
referentie naar een globaal Project.
Wat is dat Project? « Een geheel dat zich vormt uitgaande van projecten, maar dat ze zin geeft,
bedoelingen en oriënteringen, … ».63 Een sociaal Project , een imaginaire betekenis die de andere overdetermineert, vertegenwoordigt de aan gang zijnde opbouw tussen verscheidene
projecten.
Hoe kunnen ‘wij’ met – ondanks en dankzij – onze ‘gerichte acties’ verwijzen naar een Project ? Hoe kan dit alternatieve project (of Projecten) ontstaan ?
Overal ter wereld ontstaan er grote bewegingen en die geven de premissen aan van een
nieuwe verbeelding, gevoed door de idee van een unieke aarde, schip van een meervoudige
mensheid, van een nieuwe verhouding tot de natuur, een verbeelding die gebouwd is rond het
in vraag stellen van de mythe van de ontwikkeling en het opdoemen van een overvloed aan
alternatieven, een verbeelding die gebaseerd is op de relocatie van de economie en het in
vraag stellen van de begrippen rijkdom en armoede.
Uit deze veelzijdige strijd, uit deze verbeelding van weerstand, georganiseerd in netwerken,
ontstaat een 'tegenmacht'. Uit de sociale bewegingen en organisaties (NOG, vrouwenbewegingen, altermondiale bewegingen, …) ontstaat een vernieuwing van het politieke leven. Deze
alternatieve praktijken vervangen niet de werking van de participatieve democratie, maar vullen ze aan en verlevendigen de democratie. Tegenover de merchandisering van het leven komt
een nieuwe droom van ‘gemeenschappelijk goed’ te staan, van gift-tegengift, van een nieuwe
sobere levenswijze.

62
63

Michael Singleton, Critique de l’ethnocentrisme. Paragon, p 36 à 69.
Michael Singleton, ibidem.
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E. Voor een pedagogie van responsabilisering
Door de ecologische en sociale impasses waarmee we worden geconfronteerd, moeten we
proberen 'iets anders te doen' in plaats van 'meer van hetzelfde'.
Om een deugdzame kring ‘Gedachte-Actie-Waarde’ uit te werken vertrekkend van een ‘ecosofie’, zoals Thierry Melchior voorstelt, moeten we - verlost van de idee van ‘absolute waarheid’
- eerst « de interacties beschouwen van onze overtuigingen, ons discours, met onszelf, met anderen en met de wereld. Een breuk met de westerse traditie die zich veel meer bekommerde om
de waarheid van haar denkpatronen dan hun effecten ».
We worden dus uitgenodigd tot een echte ‘ecologie van de gedachte’ en ‘herziening’ van de
fundamenten : voortdurende technische en wetenschappelijke vooruitgang, meer is gelijk aan
beter, individualisme, enz.
Hans Jonas beschouwt onze obsessie voor realisatie in de toekomst – altijd meer, altijd beter, …
- als een ‘antropologische vergissing’.65 Of een oneindig project in een eindige wereld !
Heinz Von Foerster stelt met mathematische duidelijkheid dat het leven een spel is met uitkomst
nul: alle deelnemers winnen of verliezen. Vandaar zijn moreel imperatief « A doet het beter als
B het beter doet » en zijn ethisch imperatief: « Handel altijd om het aantal mogelijke keuzes te
verhogen ».
“Veel keuzes garanderen dat een systeem kan worden aangepast en wat de mensen betreft, dat
het gezond is…!” 66
We moeten dus werken aan het tot stand brengen van verbanden : solidariteitsbanden tussen mensen, hun milieu en de hele planeet. Banden ook tussen conceptuele constructies en
hun effecten. Banden met het levend wezen, tederheid voor het leven en zijn vormen.
De ‘dekolonialisering van onze verbeelding’ - de mooie formule van Serge Latouche – is het
werk van alle mannen, vrouwen en het collectief, die de solidariteit en verantwoordelijkheid
van hun levenswijze, denken en acties vervangen. En dit niet in het perspectief van een unieke
homogene wereld, maar van meerdere, gevarieerde werelden die constant in beweging zijn, ‘levenskunsten’ uitvinden als politieke uitdagingen.
Deze gemeenschappen van soberheid, blijmoedige eenvoud, creativiteit in plaats van consumptie, van ‘verbanden in plaats van goederen’, van ‘nieuwe opgetogenheid over de werkelijkheid’,
zijn zowel in het noorden als in het zuiden in opmars. Van de strijd van Vandana Shiva tot de
coöperatieven van Kinshasa, van onze SEL67 (systemen van lokale handel), onze gegroepeerde
woningen, het onbaatzuchtige en solidaire engagement van zoveel mensen in vzw’s en NGO’s,
van CHIAPAS tot acties voor de bescherming van het leven, van Kokopelli tot Oxfam weerklinkt
de kreet voor een solidair leven. En die oproep breidt zich uit….
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Thierry Melchior, 100 mots pour ne pas aller de mal en psy.
Hans Jonas, Le principe de responsabilité, Flammarion, 2000.
66
Lynn Segal, Le rêve de la Réalité, Seuil, p 22 et 23.
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Systèmes d’échanges locaux - systemen voor lokale handel.
65
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F. Besluiten: de impasses
“… van een som van verspreide risico’s zijn we in een systemisch risico beland”
Jean-Paul Besset68

De milieu-impasse en maatschappij-impasse
« Want nu kan geen enkel redelijk mens eraan twijfelen dat de wereld van morgen radicaal
anders zal zijn, en dat goedschiks of kwaadschiks. Indien kwaadschiks wachten ons massale
tragedies. Geen enkele democratie, geen enkel sociaal programma, geen enkele economie kan
weerstaan aan de combinatie van uitputting van de grondstoffen, stuiptrekkingen van het klimaat en armoede. »
Nicolas Hulot
De huidige regels van het spel lijken niet echt geschikt om de kloof tussen arm en rijk te dichten!
De waarneming en de huidige gegevens tonen aan dat de kloof nog groter wordt.
Privatieve toe-eigening van goederen en diensten, criterium solvabele vraag, criterium winst, regel
van de concurrentie, instellingen die de ongelijkheid van de macht weerspiegelen, politiek die
ongelijkheid weerspiegelt, vereiste van groei, wensen creëren om winst te vergaren.69 Deze regels
van het systeem zitten verborgen achter mooie woorden, maar tonen voortdurend hun effecten:
Enkele feiten:
• 20% van de bevolking van de planeet eigent zich 80% van de ‘rijkdom’ toe.
• 850 miljoen mensen zijn ondervoed.
• De kloof tussen arm en rijk wordt nog dieper.
• In 2004 verklaarde Unicef dat de helft van de kinderen van onze planeet – meer dan een miljard jonge mensen – in de grootste ontberingen leven.
• In 2000 leefden ruim een miljard stedelingen (meer dan de helft van de stedelijke bevolking
ten zuiden van de Sahara) in sloppenwijken of krotten.
• De klimaatveranderingen en de milieuvervuiling bedreigen vandaag de overleving van de
plattelandsbevolking.70
• In Frankrijk in 2007 : 100.000 daklozen.
De systemische aspecten van de milieu-impasse en maatschappij-impasse werden bijzonder
scherp belicht door Pierre Rabhi: 71

« Met de technisch-wetenschappelijke productivistische dominantie, doen nieuwe
parameters met een totalitair karakter zich gelden. Hierna volgen er enkele :
1 Voor het eerst in onze geschiedenis zijn we in staat onszelf te vernietigen, dat wil
zeggen dat een planetaire holocaust perfect mogelijk is.
2 De dominante beschaving stoelt bijna volledig op aardolie-energie, waardoor ze de
kwetsbaarste uit de hele geschiedenis is.
3 De ideologie van de productiviteit, van het altijd meer oneindige, van de financiële
dictatuur, beschikt tegelijk over verschrikkelijke middelen om de geesten en gedragingen naar eigen goeddunken te klonen, te standaardiseren, en dit op wereldschaal. De hegemonie wordt in het hart zelf van de individuele en collectieve
psyche uitgeoefend.
4 De hele biosfeer is aangetast en gekwetst door substanties, toxische uitstoot en
mechanische brutaliteit.
5 Nooit werden vitale goederen, zoals de voedingsbodem, water, biodiversiteit, gemeenschappelijk erfgoed die de overleving garanderen, meer beschadigd, verkwist.
68

Comment ne plus être progressiste sans être réactionnaire, Fayard, 2005.
Coméliau, La croissance ou le progrès, Seuil, 2006, p 90 en volgende.
70
Besset, p 104, zie ook Les paysans sont de retour, van Silvia Pérez-Vitoria.
71
Zie zijn voorwoord voor Pierre Gevaert, Alerte aux vivants – Pour une renaissance agraire, Ruralis, 2005.
69
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6 Nooit werd het wereldlandschap zo vernietigd, geëxploiteerd, gedecimeerd, verwaarloosd, terwijl dit net de meest noodzakelijke categorie is voor de overleving
van ons allen.
7 Nooit heeft het geld, nochtans een praktische uitvinding om de noodzakelijke dingen te betalen, zo zijn rol voorbijgeschoten en bijgedragen tot oneindige uitbreiding van de gulzigheid van de mens en drang naar macht.
8 Nooit heeft de economie, die de edele taak heeft het welzijn eerlijk te verdelen,
zoveel miserie en ongelijkheid tussen de volkeren veroorzaakt.

Deze vaststellingen tonen het failliet van de verbeelding en van de menselijke intelligentie aan, die de wereld organiseerde volgens een duaal en dodelijk systeem,
door een unitaire en interactieve werkelijkheid op te splitsen …»

Wat dient er te veranderen?
Als we de vorige redeneringen volgen is knutselwerk niet meer mogelijk. Van ‘duurzame’ ontwikkeling naar op zichzelf gerichte menselijke ontwikkeling, eco-ontwikkeling, van structurele
aanpassingen naar grote programma’s ter bestrijding van de armoede of ondervoeding, de situatie verergert Menselijke systemen zijn geneigd ‘meer van hetzelfde’ te doen, vooraleer ze
begrijpen dat we ‘iets anders’ moeten doen.
Meer van hetzelfde doen : verandering type 1
We veranderen, brengen correcties aan binnen de werking van het systeem. We verbeteren, temperen bepaalde interacties. De processen zijn voornamelijk positieve en
negatieve retroacties: verandering 1 houdt het eindevenwicht van het systeem in stand.
« Hoe meer verandering, hoe meer alles bij het oude blijft »!

b

Iets anders doen : verandering type 2
Veranderingen kunnen echter ook radicale veranderingen zijn, veranderingen van het
systeem die het evenwicht breken. Zo is een prairie een prairie omwille van een zeer
complex geheel van interne interacties binnen haar minerale, plantaardige en dierlijke
‘bevolking’. Maar een kwalitatieve sprong kan een prairie in een bos veranderen: dat
leidt tot een andere soort stabiele interactie.
De systemici verklaren dat bij problemen in het menselijke systeem de eerste trend
erin bestaat ‘meer van hetzelfde te doen’, terwijl men ‘iets anders’ zou moeten doen,
niet meer in het systeem werken, maar op het systeem. In dat geval bestaat een van
de perspectieven erin de identitaire fundamenten te herzien. In die zin wordt ons een
mythische kuur gevraagd: de premissen zelf van het stichtende verhaal van het systeem
opnieuw onderzoeken,72 maar ook de inschrijving van deze mythe in het dagelijkse
leven: de rituelen.

De fundamenten bestuderen
Mythen en riten vormen een model, een autoreferentieel geheel. De riten (supermarkt als kathedraal, gezinsuitstap, ogen van verwondering) verwijzen naar de mythe (vooruitgang en
technologie creëren rijkdom en overvloed wat geluk verschaft). Dit geheel vorm het ‘grote absolute’.73

72
73

Zie in het bijzonder Neuburger.
Zie Philippe Caillé, Un et un font trois, ESF.
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Hoe kan, met het oog op de milieu- en sociale impasses, het gebrek aan dromen waarmee
velen de dag van vandaag blijkbaar te kampen hebben en de overheersende "unieke gedachte", dat "grote absolute" momenteel in vraag worden gesteld?
Talrijke auteurs spreken over de diepe gelijkenis tussen het historische communisme en het kapitalisme. Het verschil ligt voornamelijk in de herverdeling, de rol van de staat, het eigendom
van de productiemiddelen. Het geloof in de vrijmakende techniek, de materiële vooruitgang,
de beheersing van de Natuur door de mens hebben ze gemeen. Een grote droom uitgedrukt
in twee versies lag aan de basis van de verwestersing van de wereld. Met die droom en met
de gevolgen van die droom, worden we geconfronteerd.
Het uiteenspatten van die droom is een prachtige opportuniteit voor verandering! Maar hiervoor moeten we het kader verlaten: onze zekerheden in vraag stellen, andere premissen onderzoeken!
Een hele beweging stelt bijgevolg voor de fundamenten zelf van het systeem in vraag te stellen en hiervoor de belangrijkste concepten, regels en stichtende mythen opnieuw te onderzoeken. We stellen voor die beweging ‘postmodern’ te noemen.74

74

Postmodern : verwerpt de idee van beheersing van de natuur (van de Werkelijkheid) en verleent de bedenker-verteller als weer
zijn creatieve rol.
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4. Mythen : welke verhalen vertellen we?
« Vooruitgang is hoogstens een vorm, en waarschijnlijk zelfs minder dan dat, namelijk een
cliché of een slogan, maar zeker geen inhoud».
Karl Kraus75
« Het voorwerp van wetenschappelijk onderzoek, vooral met betrekking tot ontwikkeling
en armoede, bestaat niet los van de manier waarop wetenschappers het opvatten en omschrijven. Wat we over dit voorwerp weten, is geconstrueerd door het discours. Dat betekent dat we de sociale problemen niet kunnen begrijpen zonder tegelijk het desbetreffende
discours te onderzoeken ».
Lakshman Yapa76

I

n zijn discours en symbolen doet onze tijd zich voor als het tijdperk van alle emancipatie. De eruit voortvloeiende industriële productiewijze en de technische macrosystemen
rechtvaardigen zich als feiten van de natuur, altijd al passend in de orde der dingen, en
rechtvaardigen zich als motoren van een emancipatorisch verhaal. De disfuncties en de scherpe
kanten zijn verborgen achter iets wat op een mythologisch verhaal lijkt, een sociologische
constructie ten dienste van nieuwe hegemonie en machtsverhoudingen. Moeten we er nog aan
herinneren dat een mythe een symbolisch verhaal is, een verhaal dat beantwoordt aan de
meest essentiële wensen en behoeften van de mens, met name de zin van de wereld en van
zijn bestaan begrijpen. Alle gemeenschappen hebben mythen. De mythen vertellen ons iets
over de waarden, opvattingen, overtuigingen van een maatschappij, haar relatie tot haar omgeving en haar relatie met andere volkeren. Maatschappijen hebben de neiging hun eigen mythen en dogma’s te construeren, ze als universeel te beschouwen.

A. Ontwikkeling
Vanaf 1750 kreeg het ontwikkelingsproject vorm met het begin van de Britse industriële revolutie impliciete oorsprong). We moeten wachten tot de rede van de Amerikaanse president
Truman in januari 194977 om de term ontwikkeling voor het eerst te horen uitspreken (expliciete oorsprong). Door de biologische connotatie (ontluiken van een knop) en emancipatorische roeping (vooruitgang, ontplooiing, …) wordt de term een groot succes. Wie wil immers
niet ontwikkelen, groeien, ontplooien? Wie aan dit buitengewone programma verzaakt is mentaal ziek. Maar wat dekken die woorden? Wat is er van de ‘historische’ ontwikkeling geworden? Dat wil zeggen buiten de intenties of principiële petities?
« Ontwikkeling bestaat uit een geheel van praktijken die soms contradictorisch lijken, die om
de sociale reproductie te verzekeren verplichten op een veralgemeende manier het natuurlijk
milieu en de sociale verhoudingen te transformeren en vernietigen, met het oog op een toenemende productie van koopwaar (goederen en diensten), via handel bestemd voor een solvabele vraag »
Gilbert Rist, Le développement, Histoire d’une croyance occidentale
Ontwikkeling vereist dus de vervanging van de gebruikelijke essentiële kennis en activiteiten
door werkgelegenheid en productie van goederen. Ontwikkeling vereist het monopolie van betaalde arbeid op alle andere soorten arbeid. Tenslotte vereist ontwikkeling een reorganisatie van
tijd en ruimte; de middelen en projecten worden naar productie en consumptie afgeleid.
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Geciteerd door Jacques Bouveresse, Mouvements n°19 Janvier-février 2002.
Zie Décoloniser l’imaginaire, p 169.
77
In volle koude oorlog stelde Harry Truman voor "de wetenschappelijke voorsprong en industriële vooruitgang van de Verenigde Staten ten dienste te stellen van de ontwikkeling en de groei van de ontwikkelingslanden".
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Voor talrijke auteurs en vooral de aanhangers van de ‘post-ontwikkeling’-stroming,78 zou de historische ontwikkeling slechts een uitbreiding van het marktsysteem op planetaire schaal zijn. De
meer dan matige balans verlaagt de ontwikkeling tot de rang van een gewoon bezwerend discours, een element van een echte moderne godsdienst.
In het hart van het westerse denken leeft de idee dat er een natuurlijke geschiedenis van de
mensheid bestaat, dus dat de ‘ontwikkeling’ van maatschappijen, van de kennis en de rijkdom
beantwoordt aan een natuurlijk autodynamisch principe. En het westen zou er de motor van zijn.
De ontmoeting met de Andere, met het verschillende, is bijgevolg geen ontmoeting van ‘verwondering’ (de ‘nieuwsgierigheid’ als principe van de ontmoetingen met de Andere) maar een
ontmoeting gebaseerd op een evolutieschaal (de min of meer ontwikkelde Andere).

Het begrip vooruitgang en de universalistische missie van
het westen staan centraal. Illich ziet in ‘de ontwikkeling’ de recente gedaanteverwisseling van een
modaliteit tot ontmoeting van de andere die
enkele metamorfoses heeft ondergaan:
1. De vreemdeling in de late antieke wereld: als iemand waar we zorg moeten
voor dragen, die we moeten redden,
de Kerk als moeder.
2. De heiden: de niet-gedoopte, die
door de natuur voorbestemd is
om christen te worden.
3. De trouweloze: na de ontmoeting met de moslims, de behoefte
zich te onderwerpen en te leren.
4.De wilde: sinds Christoffel Colombus wordt de vreemdeling
voor het eerst in economische termen omschreven.
5. De inboorling: wilde met behoeften.
“ De Goede ”

6. Onderontwikkelde volkeren: reservoir
van behoeften en dus van hoge winst.

“ De Andere”

Niet-westerse maatschappijen worden zo beroofd van hun eigen verhaal maar ook van hun
cultuur.

78

Beweging die ook postmodernisme wordt genoemd.
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B. Groei
Pseudoniem voor vooruitgang en er de tastbare en kwantificeerbare uiting van, is de groei
het symbool bij uitstek van het hedendaagse economische discours. Als echt teken van het
verbond van politici, ondernemers, technocraten, economisten en financiers, is de groei de
hoeksteen van onze geïndustrialiseerde maatschappijen, de index van hun rijkdom.
De toename van de productie van goederen is het absolute criterium geworden van onze levenskwaliteit. Onder groei wordt meestal verstaan de toename van activiteiten die leiden tot
geldtransacties. De economische blik richt zich alleen op wat kwantificeerbaar is. Waardoor het
essentiële van het sociale leven en de huiselijke economie bestaande uit uitwisseling die niet
onder de noemer handel of geldtransacties vallen, in de marge verzeilen.
Deze opvatting is het werk van de stichters van de politieke economie. Robert Malthus meende
dat het vooral nodig was de nieuwe economische wetenschap te funderen op ‘objectieve’,
vergelijkbare gegevens, waardoor de staten konden pronken met hun rijkdom en hun ‘graad’
van ontwikkeling konden meten. In de verpauperde maatschappijen bij het begin van het industriële tijdperk hadden deze economen ‘goede’ redenen om de uitbreiding van de industriële
productie te vereren, en er een doel op zich van te maken. Hun visie was gebaseerd op de hoop
op een aanhoudende technische vooruitgang waardoor aan de materiële behoeften van iedereen kon worden voldaan, en waarin andere domeinen zouden meegesleurd worden; onderwijs, gezondheid, burgerschap, enz. Ze konden niet bevroeden dat de uitbreiding van de
geldhandel en de tentakellogica van de markt zich op een dag zouden ontplooien ten koste
van de sociale cohesie of ons natuurlijk milieu.
Nadat de economische groei - gelijkgesteld met vooruitgang - tijdens de 30 gouden jaren79 zijn
rol gespeeld had, volstaat groei vandaag niet meer om de maatschappij te structureren, noch
de leden met elkaar te verbinden. De toenemende ongelijkheid, de uitsluiting, werkloosheid,
milieuproblemen, maken ons bewust van het feit dat economische ontwikkeling kan samengaan met sociale afbraak: groei met afbraak van het levenskader.
De lofzangen op de onbegrensde groei80 antwoorden hierop dat een continue economische
groei een voorwaarde is om alle problemen van de maatschappij op te lossen. In eenvoudige
woorden betekent dit dat er nog meer groei nodig is om de problemen op te lossen die de groei
stelt op het vlak van milieu en toenemende ongelijkheid op wereldschaal. Prozaïscher en volgens het ultraliberale vulgaat, moeten de rijke landen nog rijker worden om de arme landen
toe te laten misschien een beetje minder arm te worden.81
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Dertig gouden jaren : periode van aanhoudende groei na de tweede wereldoorlog, gekenmerkt door de wederopbouw van Europa en de evolutie naar een consumptiemaatschappij. Deze periode onderscheidt zich ook door de dominante rol van de staat als
toeverlaat.
80
De idee van onbegrensde groei steunt op de overtuiging dat de behoeften van de mens van nature onbegrensd zijn. De mens zou
dus altijd ontevreden zijn en altijd op zoek zijn naar nieuwe behoeften om aan te voldoen. De economische activiteit moet dus
vooral de onbegrensde middelen leveren om aan die behoeften te voldoen.
81
Bouveresse, opcit, p. 127.
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C. Vooruitgang
Het begrip vooruitgang wordt meestal geassocieerd met de opkomst van het monotheïsme, en
meer in het bijzonder de joods-christelijke traditie. Die traditie breekt met een cyclisch concept
van de tijd van de polytheïstische of animistische godsdiensten. Ze introduceert de finaliteit in
de bestemming van de mens, gericht op vervolmaking. In polytheïstische maatschappijen zijn de
goden alomtegenwoordig en bepalen ze de bestemming van de mens. De mens heeft maar weinig greep op zijn leven. Het jodendom en christendom plaatsen God buiten de creatie van de
mens en laten hem vrij evolueren. De kern van de christelijke boodschap is de idee van verlossing die de evolutionistische visie van de tijd en de bestemming van de mens versterkt. Deze opvatting gericht op morele, spirituele verheffing wordt strikter geïnterpreteerd door de
Calvinistische hervorming, die van de arbeidsethiek een fundament en van de materiële vooruitgang een teken van goddelijke uitverkorenheid maakt. De renaissance en de filosofen van de
verlichting introduceren de idee van rationalisatie van de geschiedenis, dankzij de hulp van de
techniek en ‘wetenschap’. De vooruitgang van wetenschap en kennis wordt de motor van het
collectieve verhaal. En de ‘machine’ wordt een essentiële factor in de verwezenlijking van de
mens. Ze draagt bij tot de volledige ontplooiing (door hem te verlossen van de zware arbeid die
hij tot dan diende te verrichten) en biedt hem de mogelijkheid zijn dromen (van macht) te realiseren, ver van de beperkingen die hem tot dan van nature waren opgelegd.82
De vooruitgang is het archetype bij uitstek van het tautologische discours dat verwijst naar een
zelfvoedende, zelfonderhoudende mechaniek. De vooruitgang zelf creëert de voorwaarden van
zijn eigen vereeuwiging, meer in het bijzonder door nadelen en schade te veroorzaken die alleen
een nieuwe vooruitgang kan verhelpen.

D. Techniek
De bevestiging van techniek en wetenschap heeft zeker bijgedragen tot de verbetering van de
levensomstandigheden van een groot deel van de mensheid (materieel comfort, gezondheid,
cultuur) maar leidde rond de eeuwwisseling van de XXste eeuw ook tot wat Jacques Neirynck
de Illusion de la technique83 noemt. De illusie van de techniek verwijst naar de cultus van de techniek in de hedendaagse maatschappij, die letterlijk betoverd is door het geloof in haar almacht.
Voor elk probleem – politiek, sociaal, economisch, spiritueel, affectief of cultureel – biedt – of
beter verplicht – de illusie van de techniek een materiële oplossing. Het maakt niet uit of het
voorgestelde middel buiten proportie is of geen verband houdt met het probleem, want het uiteindelijke doel is niet de oplossing van het probleem maar het afwenden.84 Dat betekent ook geloven dat de technische vooruitgang synoniem is voor de vooruitgang van de menselijke soort.
De impliciete regel aan de basis van de industriële maatschappij zou overigens willen dat elke
technisch realiseerbare handeling door dat feit zelf wenselijk en legitiem is. De huidige derde industriële revolutie bekrachtigt in ruime mate de uitvinding van het nutteloze. Talrijke gadgets en
technologische hoogstandjes waarvan aangenomen wordt dat ze ons dagelijks leven aangenamer maken.
Maar het huidige technische systeem functioneert slechts ten koste van verspilling en confiscatie van de beperkte grondstoffen van een planeet met uitstel, in een logica van assymmetrische handel waarvan een handvol geïndustrialiseerde landen profiteren.
Jeremy Rifkin stelt dat "onze manie om het milieu te vernietigen voortkomt uit het eindige karakter ervan, dat ons op een onprettige manier herinnert aan onze eigen eindigheid. Door zonder rekenschap de natuurlijke rijkdommen te verspillen, stellen we een rituele handeling die ons
vermogen symboliseert zonder grenzen te leven, onsterfelijk te zijn".85 De mythe van de vooruitgang – zowel vooruitgang van de techniek als vooruitgang door de techniek – zou ontstaan
zijn door verwijzing naar die aspiratie.
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Jacques Ellul, Le Bluff technologique, Paris Hachette, 1988.
Jacques Neirynck, La grande illusion de la technique, Jouvence, Genève, 2006.
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Jacques Neirynck, p 43
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Geciteerd door Neirynck, p 373-374.
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Het gaat er niet om de techniek te ontkennen, noch te veroordelen. We kunnen trouwens de
evolutie van de techniek niet stoppen. Dat is even onzinnig als de tijd te willen stoppen. Maar
we moeten de evolutie oriënteren door de problemen te kiezen die we met behulp van de techniek willen oplossen.

E. Algemene besluiten
Een ‘systemisch’ risico vereist een nieuw paradigma. Ons maatschappelijk project blijkt niet
leefbaar – duurzame ontwikkeling lijkt meer van hetzelfde, maar met een extraatje – en het tot
de hele wereld uitbreiden is nog minder mogelijk. We zouden 5 planeten nodig hebben om het
heilige levenspeil van de Amerikanen te veralgemenen. Als de ‘milieu-impasse’ alsmaar duidelijk
wordt, dan is dat ook het geval voor de sociale impasse.
De auteurs zetten ons dus aan tot een radicale ommezwaai van ons project. Er zijn talrijke
mogelijke pistes en benamingen. Er is een beweging die zich schaart achter het thema van de
‘postontwikkeling’ voor het zuiden en het thema van de ‘omgekeerde groei’ voor het noorden. Het zijn oproepen voor een soberder, matiger, solidaire maatschappij die de mythologie
en westerse religie van de vooruitgang en ‘meer = beter’ in vraag stelt. Het komt erop aan techniek en wetenschap, vooruitgang en economie weer in het democratische debat op te nemen,
de economie weer in het sociale in te passen om de wereld weer in te passen.
Postontwikkeling en omgekeerde groei stellen een ‘verandering van kader’ (van paradigma)
voor. We zitten vast, gevangen in onze manier van denken, vragen stellen, en oplossingen
zoeken. Beide trends vragen ons de vragen ‘anders’ te stellen, in ecologische termen, dat wil
zeggen rekening houdend met verbanden, de organisatieaard en zelforganisatie van het Leven
en van de dynamische aspecten van onze concepten. Maar als de armoede nu niet het probleem was, maar de rijkdom? En als de slachting in feite ons project van ‘ontwikkeling’ was ?

“ ‘Verandering van kader’ ”
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IV. Het alternatief

O

nze theoretische ontwikkeling leidt naar actie. Ook nu is het thema van de voeding bijzonder geschikt : we kunnen ons engagement concretiseren in de uitwerking van individuele en collectieve alternatieven. En als er geen ideale oplossing bestaat, brengen we elk
afzonderlijk project samen in een ‘bundel intenties’.
De criteria van een ‘systeemkwaliteit’ zijn veelvuldig, maar onderverdeeld in enkele grote
thema’s:
- relocatie van de productie (lokale producten, seizoenproducten),
- minder beroep op technologische oplossingen die veel energie vergen (verse producten, natuurlijke producten, bulkproducten),
- een productie met meer respect voor de natuurlijke evenwichten (bioproducten, agroecologie),
- en menselijke aspecten (ethische handel, band met de producenten, groeperingen, …).
En tenslotte een wijziging van het consumptiemodel en van het voedingsmodel zelf : minder
dierlijke producten, meer verse groenten en fruit, minder vet, meer trage suikers (volkoren en
peulvruchten), en veel minder snelle suikers.

1. Een ecologisch bord86
Lokale producten
• Producten uit de streek kopen die minder resten van
chemische pesticiden en voedingsadditieven bevatten dan geïmporteerde producten.
• De informatie over de herkomst van de
producten lezen.
• Van ingevoerde suiker overschakelen op honing of plaatselijke bietsuiker.
• Lid worden van groepen voor
gemeenschappelijke en solidaire
aankopen.
• Seizoensgroenten en –fruit
eten.
• Naar de markt gaan om de lokale producenten te steunen.
• Kopen bij kleine winkels om de
hoek.
• Zich per fiets, te voet verplaatsen
om inkopen te doen.
• Profiteren van het oogstseizoen om
te plukken.
• Een moestuin aanleggen, deelnemen aan
een solidaire gemeenschappelijke tuin.
• Kiezen voor granen en planten die bijdragen tot de
bescherming van ons voedselpatrimonium.

86

Volgens Laure Waridel, L’envers de l’assiette, Ecosociété, 2003
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• Confituur maken, groenten en fruit inmaken, gefermenteerde melk bereiden.
• Schrijven naar de directies van hypermarkten om te vragen dat de herkomst van de producten beter zou worden vermeld.

Natuurlijke en verse producten
• Bij voorkeur producten uit de biologische landbouw kiezen.
• Opteren voor niet genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen.
• De etiketten lezen.
• Streekproducten kopen, die minder sporen van chemische pesticiden en voedingsadditieven bevatten dan ingevoerde producten.
• Fruit en groenten wassen. Niet-biologische schillen.
• De voorkeur geven aan lokale seizoensgroenten.
• De consumptie van vlees en producten van dierlijke oorsprong verminderen. Bij voorkeur
bio kopen. Aangezien dieren zich bovenaan de voedselpiramide bevinden is er meer kans
dat hun vlees, melk of eieren meer sporen van pesticiden en andere polluenten bevatten.
• Vlees vervangen door een combinatie van granen en groenten.
• Bestraalde voedingsproducten vermijden.
• De voorkeur geven aan verse seizoensgroenten en –vruchten.
• Biologische vis kiezen of vis met MSC-label.

Bulkproducten
Alle verpakking vermijden is ideaal, maar niet handig.
We kunnen echter wel gaan voor de VHRV-praktijk:
1. Verminderen
• Voedingsproducten kiezen met zo weinig mogelijk verpakking.
• Liever bulkproducten kopen.
• Individuele porties vermijden.
• Overconsumptie en verspilling vermijden.
• Gebruikte zakken hergebruiken, eigen tassen meebrengen bij het winkelen.
• Boterhammetjes in herbruikbare dozen meenemen.
• Op het werk een eigen kop gebruiken.
• Restaurants mijden waar het voedsel in wegwerpschotels wordt geserveerd.
• De verpakking van een product terugsturen naar de CEO van de verantwoordelijke firma
en dreigen niet meer te kopen als hij niet minder verpakkingsmateriaal gebruikt.
2. Hergebruiken
• Verpakkingen met statiegeld of herbruikbare verpakkingen kiezen.
• Plastic verpakkingen bewaren voor ander gebruik.
• Bokalen opnieuw gebruiken.
• Geschenkverpakkingen bijhouden en opnieuw gebruiken.
3. Recyclen
• Recycleerbare producten kiezen.
• Bij voorkeur producten gebruiken vervaardigd van gerecupereerd materiaal.
• De etiketten lezen om de logo’s te zoeken die bewijzen dat het materiaal gerecupereerd is.
• Afval sorteren.
4. Valoriseren
• Voedingsmiddelen composteren.
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Eerlijke producten
• Producten die niet uit onze streken komen, kopen in het circuit van eerlijke handel (thee,
koffie, cacao, enz.).
• Lokale producenten steunen.
• Minder of geen producten kopen van grote multinationals.
• Het verbruik van vlees verminderen, bij plaatselijke kwekers kopen.
• Vermijden vlees uit Brazilië of andere tropische landen te kopen. Hun productie leidt vaak
tot vernietiging van het tropische regenwoud.

Producten van de biologische landbouw
Een ecologisch, economisch en sociaal duurzame landbouw moet passen in het kader van een
nieuwe logica van een band met de productieve Aarde. De groene revolutie heeft natuurlijk
de productie opgedreven, maar ten koste van enorme milieuschade : verschraling van de grond,
uitputting van de natuurlijke rijkdom, massaal verbruik van fossiele energie tot 8 fossiele calorieën om één voedselcalorie te produceren), toename van geïrrigeerde gronden (uitputting
van de waterlagen), aanzienlijke vervuiling (pesticiden, herbiciden, …). Deze industrialisering
van de landbouw destabiliseerde ook volkeren : vandaag heeft één mens op zeven onvoldoende te eten, … 850 miljoen ! Van die 850 miljoen mensen zijn 600 miljoen landbouwer !
Er ontstaan nieuwe landbouwmodellen en bepaalde auteurs werken het concept uit van de
‘Tweede groene revolutie’, die zowel op nieuwe technologie (nauw aanleunend bij wat we bio
noemen), als op een nieuw landbouwbeleid berust.87 Het begrip biologische landbouw gaat dus
verder dan gewoon GEEN pesticiden en oplosbare energie.

In het dagelijks leven
Tot slot herinneren we eraan dat een ecologisch bord een politieke benadering vergt en zich
in een maatschappijproject inpast. De aflossing bestaat : op nationaal en internationaal vlak.
De zoektocht naar kwaliteitsvoedsel past in de strijdbewegingen en bewegingen voor radicale
verandering. En de uitnodiging om samen een nieuw touwtjesspel te maken, waarin ons
touwtje niet meer staat voor verbanden van exploitatie, plundering, vernietiging, maar voor
onze inspanningen tot samenwerking, respect, geven en nemen.
Een andere wereld is mogelijk ! Onze groepen voor solidaire aankopen, onze gezinstuinen en
collectieve tuinen, onze steun aan verenigingen, onze petities en manifestaties zijn onze school!

Het touwtjesspel
... in het dagelijks leven !

87

Zie in dit verband het boeiende werk van Michel Grippon, Nourrir la planète.
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2. Engagementen

L

outer bewustwording van de mechanismen van het systeem dat ons omvat, zonder de
mensen te betrekken in een dynamiek van verandering, zou de sociale realiteit die we
verwerpen intact laten. De dominante verbeelding die economie en consumerisme een oppermachtige plaats toekent, plaatst het politieke in een verontrustende afhankelijkheid. Nieuwe
manieren van ageren uitwerken passeert noodzakelijkerwijze via de rehabilitatie van het politieke,
herlokalisering en herbevestiging van zijn autonomie ten opzichte van het technisch-mercantiele systeem. Fundamenteel betekent dit ook de conversie en het engagement van de overheid
in een project voor een maatschappij van verantwoordelijke soberheid en verhoogde solidariteit
met het zuiden.

Op individueel vlak
De verbeelding bevrijden, de ruimte voor de gedachte vergroten, de middelen verschaffen voor
een ethische positionering.
• De informatiebronnen diversifiëren88 door meer open te staan voor onafhankelijke media,
media van verenigingen, van noord en zuid.
• Lid worden van een coöperatieve bioboerderij, initiatieven van lokale producenten steunen
om alternatieve productiemethoden of consumptiepatronen te promoten, toegespitst op
het weer geschikt maken van de gronden en aanpassing van de kennis: praktijk van plaatselijke polycultuur, selectie en delen van zaden, productie van voedsel en energie zo dicht
mogelijk bij de plaats van verbruik.
• Als vrijwilliger meewerken aan initiatieven voor de promotie van een eerlijker handel tussen
nood en zuid; in aankoopcoöperatieven, in verenigingen die de familiale landbouw steunen.
• Als vrijwilliger meewerken in een project voor culturele onderdompeling en solidariteit tussen noord en zuid.
• Inschrijven op een lening bij een bankinstelling met ethische spaarrekeningen, die initiatieven van sociale economie in het noorden en/of projecten voor rechtvaardigheid tussen noord
en zuid steunen.
• Campagnes van NOG’s of netwerken steunen die de voedselonafhankelijkheid en familiale
landbouw in het zuiden verdedigen,89 de vrije beschikking over zaden, de biolandbouw, …

Op collectief vlak
Het woord bevrijden, de institutionele participatieruimten innemen.
Als democratische entiteit die het dichtst bij de bevolking staat is de gemeente een van de bevoorrechte overlegfora en een scharnierpunt voor initiatieven die het leven van de mensen
beïnvloeden, het beheer van het milieu maar ook de solidariteit tussen de volkeren. De gemeente beschikt hiervoor over effectieve actiemiddelen via haar bevoegdheden (schepen en
adviescommissie) en middelen (budget, administratie) waardoor ze haar ervaring, de participatie van verenigingen en burgers aan de basis kan valoriseren.
• Eisen ten voordele van een verantwoordelijk beheer van de middelen en de energie op
het niveau van de gemeente ter sprake brengen.
• Eisen ten voordele van een gemeentelijke politiek op het vlak van een samenwerking tussen noord en zuid ter sprake brengen.
• Deelnemen aan de oprichting, animatie van een lokale burgercommissie.
• Een kader uitwerken voor bezinning over de problematiek van de herlokalisering van de
economie.

88
89

Voor enkele onafhankelijke media, zie de sites: www.indymédia.org ; www.risal.collectifs.net; www.africultures.com
Voor een individueel of collectief engagement, zie in de pedagogische map bij ‘middelen’ de lijst van de verenigingen betrokken bij
de realisatie van het touwtjesspel, die vrijwilligerswerk aanbieden. Voor het thema van de voedselonafhankelijkheid, zie www. fian.be,
www.viacampesina.org
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• Zich engageren in de adviesraad voor de noord-zuidrelaties van de
gemeente; eventueel militeren voor de oprichting van dergelijke raad in de gemeenten.
• De integratie van onderwijs over ontwikkeling, internationale solidariteit en milieu promoten, dit in
de scholen en bij parascolaire activiteiten.
• Verantwoordelijke consumptie en de
consumptie van eerlijke producten promoten
in het gemeentebestuur en in de scholen van
de gemeenten.
• Militeren voor de integratie en toepassing
van een participatief budget in de gemeente.
• Op het niveau van de gemeente de verschillende campagnes overnemen die
worden gevoerd door de platformen90 van
NOG’s of verenigingen, voor de kwijtschelding van de schulden van de landen
van het zuiden of andere onderwerpen die
verband houden met solidariteit, ethische
kwesties en ecologie.
• Politieke standpunten van de gemeente stimuleren, standpunten over globale politiek
(bijvoorbeeld: uitsluiting van vitale sectoren,
zoals water, gezondheid, onderwijs, vervoer, van
het liberaliserend beleid van de WHO; kwijtschelding van de schulden van de landen van het zuiden).

Op globaal vlak
De macht van de markt breken, solidaire relaties aanknopen
Dit decennium is de dynamiek van de Wereld Sociale Fora als archetype van het ‘Netwerk van
netwerken’ duidelijk geworden, dynamiek om de collectieve betwisting van het dominante economische systeem en de onthulling van haar ongelijkheid veroorzakende logica naar een globale
schaal op te tillen. Als ontmoetingsplaats en dialoog over de sociale strijd hebben deze fora
hoofdzakelijk bijgedragen tot de promotie van een nieuwe cultuur van debat en verdediging
van humanistische waarden die bedreigd worden door de monsterlogica van de markt.
• Lid worden van de raad van een lokaal sociaal forum.
• Deelnemen aan een Wereld Sociaal Forum.
• De resoluties van het Wereld Sociaal Forum in het verenigingsnet overnemen.
• Meewerken aan onafhankelijke media ontstaan uit de dynamiek van de WSF.
De WSF zijn het zichtbare deel van een maatschappij van actief burgerschap die geleidelijk tot
stand komt op wereldvlak. Vanaf haar mediatiek optreden in Seattle in 1999 – het fiasco van de
Wereldhandelsorganisatie – over de alternatieve topontmoetingen naar aanleiding van de G8,
heeft de dynamiek van de fora vele stellingen in vraag gesteld en onverwachte agendapunten
afgedwongen : aan aanvang van de kwijtschelding van de schuld van bepaalde landen, alsmaar
scherpere kritiek op de onfatsoenlijke winsten van multinationals en hun bazen, de agenda over
de klimaatwijziging, de biodiversiteit, de eerlijke handel, de voedselonafhankelijkheid, de GGO,
de participatieve democratie, de delokalisatie, enz…

90

Bijvoorbeeld de campagne 11.11.11 gedragen door het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking. Het NCNOS groepeert een honderdtal NGO’s op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en sociale organisaties die streven naar een wereld
waarin voldoende gefinancierde rechtsstaten onderling samenwerken om de vrede en de fundamentele rechten van iedereen te
garanderen. De campagne 11.11.11 kiest elk jaar een zestigtal ontwikkelingsprogramma’s uit, uitgewerkt en gerealiseerd door
verenigingen uit het zuiden, die gesteund worden door de NGO’s die lid zijn van het NCNOS en aan de campagne 11.11.11.
deelnemen.
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De WSF hebben nog geen Andere Wereld kunnen afdwingen, maar ze hebben wel aangetoond dat de tijd van de onmacht van de burger voorbij is. De kracht van deze beweging ligt
in de diversiteit van haar dragende stemmen en in de veelheid van haar voorstellen voor een
andere wereld gebaseerd op het ‘pluriversalisme’91 van de inclusie. Dit neologisme van Serge
Latouche maakt het mogelijk de te verwoorden hoe we een vaak eurocentristische visie op de
geschiedenis en de hedendaagse uitdagingen kunnen overstijgen, met het oog op een benadering die de inbreng van andere gemeenschappen op deze wereld integreert. In een wereld
die op zoek is naar nieuwe evenwichten, nieuwe verbanden tussen de volkeren op een rechtvaardiger basis, evenals naar nieuwe verbanden tussen de volkeren en hun ‘milieu’, moeten
noord en zuid een gemeenschappelijke, leefbare toekomst uitwerken…

91

Serge Latouche, L’occidentalisation du monde, La Découverte, 2005.
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VI. Bijlagen
1. Enkele stappen op weg naar een systemische
benadering
''Vandaag is onze belangrijkste taak misschien anders te leren denken.''
Gregory BATESON

Denkwijzen…

E

en brede gedachtenstroom, met vage grenzen, ‘systemische benadering’ genoemd
(soms ook cybernetische of constructivistische), biedt ons minder een specifieke kennisinhoud dan een radicale wijziging van onze ‘westerse’ manier van denken. Het is een moeilijke, subtiele methode, meer een ‘aanzet (aha-erlebnis)’ dan een accumulatie van weten, een
welig tierende en creatieve ontmoeting van de meest uiteenlopende disciplines zoals wiskunde,
filosofie, antropologie, biologie, fysica. De systemische stroming stelt de barrières tussen deze
disciplines in vraag en vernieuwt de manier waarop we ons de werkelijkheid voorstellen.

De lineaire gedachte : het reductionistische paradigma
Het westerse denken is al enkele eeuwen opgebouwd rond enkele specifieke concepten. Galileï introduceerde een bijzondere observatiewijze : de empirische ervaring: organiseer een situatie op dergelijke manier dat alle variabelen constant blijven met uitzondering van één.
Herhaal het experiment meerdere malen door telkens één variant te wijzigen en bestudeer
vervolgens de verkregen resultaten. De empirische en deductieve methode was geboren.
“Het meetproces was de enige objectief betrouwbare benadering van de structuur van de natuur, en de aldus verkregen getallen vormden de sleutel van de natuurlijke orde. Na 1600 beschikte de mensheid over een methode voor de systemische studie van de aspecten van de
natuur die meetbaar zijn. 1600 is het begin van het tijdperk van de kwantiteit’'.92
Getallen zijn de taal van de wetenschap.
Descartes leerde ons de problemen in zoveel stukken op te splitsen als nodig om ze te begrijpen. In tegenstelling tot een dogmatische gedachte, worden experiment, meting, analyse ontwikkeld. We hebben geleerd wat de epistemologen de dwingende lineaire causaliteit noemden:
dat wil zeggen een factor A te isoleren, hem te onderscheiden als oorzaak van element B. We
moeten die oorzaak zoeken in het antecedent, in het deel, in het kleinste.
Gedachte van scheiding, de gedachte zelf vinden we bij de filosofen, de zuivere materie bestaat en met haar de objectieve wetenschap. We citeren Edgar Morin: ''Het is een groot paradigma van disjunctie, dat wetenschap en filosofie, materialisme en idealisme/spiritualisme,
feit en waarde tegenover elkaar plaatst. Een paradigma dat sinds de XVIIIde eeuw overheerst
en zijn rijk begint nu pas af te brokkelen. Binnen de wetenschap gebood het heersende paradigma het complexe tot het eenvoudige te herleiden, het globale tot het elementaire, de organisatie tot de orde, de kwaliteit tot de kwantiteit, het multidimensionale tot het formele.
Fenomenen moesten worden opgesplitst in uit hun milieu isoleerbare en scheidbare objecten
van de persoon die ze ziet/concipieert''. 93

92
93

Ken WILBER, Les trois yeux de la connaissance, Le Rocher, 1983, p 28
Edgard Morin, Pour sortir du XXe siècle, Nathan, 1981, p 74
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Als de werkelijkheid objectief, kenbaar, controleerbaar is, wordt alles een kwestie van vooruitgang: morgen zullen we meer weten dan vandaag. De werkelijkheid wordt een ‘object’ dat
we niet alleen kunnen kennen, maar ook aan onze actie onderwerpen. De mens begon alsmaar
ingewikkelder machines te bouwen, zag zichzelf als een machine (zie de triviale machines van
VON FOERSTER)94: voorspellend, ontleedbaar, scheidbaar.

De cirkelredenering
Vanaf de jaren 40 komen vanuit diverse hoeken nieuwe vragen over de niet-reduceerbare
complexiteit.95 De overdracht van modellen voor de verklaring van de wetenschap van de materie (in termen van massa en energie) naar de wetenschap van het Leven wordt in vraag gesteld. De eerste stap van deze methode wordt opgebouwd rond concepten als informatie,
homeostasie, retroactie,96 systemen. Het systeem wordt omschreven als een “geheel van objecten en relaties tussen deze objecten en hun attributen ; de objecten zijn de componenten
of elementen van het systeem, de attributen de eigenschappen van de objecten en de relaties wat het hele systeem samenhoudt''.97
De toepassing van deze concepten op het evenwicht in een woud, op de organisatie van een
gezin, op de economische uitwisselingen, bleek het niet alleen mogelijk te maken de dingen
‘anders’ te begrijpen, maar ook anders te interveniëren.
De toepassing van de eigenschappen van open systemen heeft talrijke concepten overhoop gehaald.
Een systeem is een totaliteit: er is geen opeenstapeling, geen som van delen. Het vormt een
coherent en ondeelbaar geheel. Een eigenschap komt voort uit het systeem zelf.
Het causaliteitsmodel dat het best met de systemen overeenstemt is dat van de retroactie. Ook
in de complexe systemen kunnen dezelfde gevolgen ontstaan uit diverse oorsprongen en kunnen verschillende effecten dezelfde oorzaken hebben : wet van de equifinaliteit.
Een systeem wordt begrepen in een milieu of context. Een systeem kan ook onderverdeeld
worden in subsystemen. De organische systemen zijn open, wat betekent dat ze met hun milieu materie, energie of informatie uitwisselen. Dit onderscheid tussen gesloten of open systemen maakte het mogelijk de studie van objecten of situaties op een nieuwe manier aan te
vatten, objecten of situaties die we probeerden te begrijpen als ‘gesloten systemen’ terwijl ze
energie of informatie uitwisselen met hun omgeving.
We citeren Arthur KOESTLER: ''Een levend organisme of een sociale groep is geen opeenhoping van elementaire delen noch processen: het is een geïntegreerde hiërarchie van zelfstandige totaliteiten, die in subtotaliteiten bestaan, enz… De functionele eenheden op elke trap
van de hiërarchie hebben bijgevolg een soort van dubbel gezicht : ze ageren als totaliteit wanneer ze naar beneden gericht zijn en als delen wanneer ze naar boven gericht zijn''.98
We voegen er nog aan toe dat de hypercomplexe systemen een doel hebben: ''het zijn in de
eerste plaats systemen met een geheugen en projecten en ze hebben geen betekenis zonder
referentie naar de geschiedenis.''99 Zo kan bijvoorbeeld een cel van het menselijke lichaam
worden beschouwd als een systeem dat deel uitmaakt van een metasysteem. De cel kan niet
worden losgezien van het lichaam, de evolutie ervan of de functie die het vervult.
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Tweede cybernetica : crisissen en verandering
Deze ‘eerste cybernetica’ lijkt zichzelf te reduceren : ze reproduceert in zekere zin een mechanistische visie en de toepassing binnen een bepaalde ecologie participeert in een reductionistische
en machinieke (Fra. neologisme ‘machinique’) visie. Wolfgang Sachs100: « Naast het begrip integratie is het systeem een van de belangrijke concepten gebruikt om integrale cohesies uit te
drukken. Maar opgelet ! De taal van de systemen is niet onschuldig; ze vervormt de perceptie
op een technische manier. Een habitat als een systeem beschouwen – een vijver aan de rand van
het bos of de planeet Aarde – leidt ertoe te proberen een minimum fundamentele componenten vast te stellen en hun onderlinge afhankelijkheid in numerieke verhoudingen aan te tonen.
In het geval van de vijver bestaat het systeem in een geheel bestaande uit energie, massa en
temperatuur. Voor de planeet Aarde zijn dat bevolking, natuurlijke rijkdommen en milieu.
Het systeem slaagt er altijd in een complexe werkelijkheid te reduceren tot een handvol abstracte
dimensies. Anders zouden we zijn gedrag niet kunnen verklaren, noch kunnen voorspellen. Dit
reductionisme is noodzakelijk ; de taal van de systemen zuivert de werkelijkheid van lokale specificiteiten, van eigenschappen en originaliteit; het is gevoelig voor de bijzonderheid van een situatie. Meer nog, de taal van de systemen kan niet vermijden de entiteiten vanuit het
gezichtspunt van de controle te concipiëren. Van bij zijn oorsprong is het de taal van ingenieurs
en beheerders. »
Twee belangrijke factoren ontwrichten de uitgewerkte ‘cirkel’-voorstellingen: de factor observatie en de factor tijd.
Staat de waarnemer (observator) buiten de waarneming, is hij objectief, staat hij los van de ‘waargenomen’ werkelijkheid ? De systeemtheorie maakt het mogelijk stabiliteit vast te stellen en te modelliseren, maar hoe moeten we verandering zien, hoe de interventie van een waarnemer
modelliseren? Binnen deze ‘tweede cybernetica’ worden de grenzen tussen waarnemer/waargenomene (Humberto Maturana), gedachte/materie (Gregory Bateson), wetenschap/ethiek (Heinz
Von Foerster), adviseur/advies (Mony Elkaïm) opnieuw bekeken en worden de instrumenten zelf
van het denken herzien en gecorrigeerd. Van object is het systeem geëvolueerd naar conceptie
van een waarnemer met het oog op actie. Het bereiken van een werkelijk doel is vervluchtigd ten
voordele van een constructie, een modellisering. Het gaat er niet meer om of we het slot kunnen
kennen door het te demonteren, maar wel de sleutels te zoeken die het kunnen doen werken. Dat
wil zeggen, de idee opgeven dat de waarheid bestaat uit een gelijkenis of overeenstemming met
de werkelijkheid voor de idee van kennis om zich efficiënt binnen deze werkelijkheid te bewegen
en er vat op te hebben. Dat functioneert, dat maakt het mogelijk succesvol actie te ondernemen…
Er wordt ons gevraagd al onze tot object gemaakte concepten (gedachte, geweten, intelligentie,
het onbewuste, …) te herdefiniëren. Ethiek en ecologie komen weer in het midden van de methode te staan. En zuivere kennis wordt in vraag gesteld ten voordele van een onderling afhankelijke trilogie: actie – kennis – ethiek & politiek. « de systemische regel herijkt het individu weer
tot zijn intentie en het doel van die intentie. »101

De mythische benadering
Een nieuwe logica, die van de zelforganisatie, leidt tot het onderzoeken van de eigen identiteit, onze identiteit, die van onze maatschappijen, onze culturen. We kunnen een groep zien
als begiftigd met zelforganiserende en zelfhelende capaciteiten, waardoor hij zijn identiteit en
die van zijn leden kan in stand houden. De sociale identiteit berust op de mythe, handhaaft zich
door de wereld van de rituelen: repetitieve gedragingen die tot doel hebben de mythische pool
van de groep te versterken, door hem zichtbaar te maken. Elke groep mensen zou slechts bestaan via deze dans tussen mythische en rituele pool.
Diverse theoretici beschouwen deze invraagstelling van de organiserende en stichtende mythen
die onze bevraging van de gebruikte premissen in onze benadering veronderstelt, als een vierde
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stap van de gedachte. De heilige, mythische, stichtende gedachte is niet meer causaal maar
stichtend. De werken van Francisco Varela en Humberto Maturana hebben dit concept bepaald: zij stelden een theorie van het leven voor die ze ‘autopoiësis’ noemden. Het leven zet
zichzelf voort, het is de capaciteit een verschil in stand te houden.
In de mythische benadering, de bedenker van het systeem wordt opnieuw geëvalueerd en
evalueert zichzelf opnieuw als deelnemer, van een taal, een cultuur.
Een auteur omschrijft de mythische benadering als volgt: « De stroming heeft bijgevolg bijzondere aandacht voor de verschillende soorten verhalen waarin we meespelen: dat vestigt
de idee van een ‘postmoderne’ benadering en gedachte, een associatie van een ethische aanspraak en een deconstructie van de concepten van rationaliteit, objectiviteit en vooruitgang.
De constructie van de wereld door de waarnemer is geen constructie intrinsiek aan het individu : ze past in het kader van de sociale relaties ‘binnen verschillende relatievormen.’» 102

En de systemische benadering?
We zouden kunnen stellen dat de systemische benadering niet alleen een ‘contextualisering’
vereist – altijd een fenomeen een probleem in zijn breedste context beschouwen, door de gesloten interactieve cirkels van de organisatie van het systeem te identificeren – maar ook een
vraagstelling over de bij deze beschrijving gebruikte instrumenten. Deze tweede as van de herinterpretatie van onze interpretaties, nieuwe evaluatie van de gebruikte concepten, beoordeling van mijn plaats van waarnemer-interveniënt binnen het geobserveerde systeem, vergt
mobiliteit en soepelheid.
Een essentiële ‘constructivistische’ hypothese : een systeem raakt in de problemen wanneer
het niet meer soepel van de ene epistemologie naar de andere kan overstappen. Robert Neuburger merkt op dat bij een peritonitis alleen een goede lineaire epistemologie (chirurgie) helpt.
De menselijke systemen gebruiken voorstellingen van de wereld en van hun problemen waarbij
ze heen en weer geslingerd worden tussen causale interpretaties, cirkelinterpretaties, systemische
of metaforische interpretaties. Het gaat de verkeerde kant uit wanneer een systeem één interpretatiesysteem te veel voortrekt (of nog maar één gebruikt).
Nu moeten we terugkeren naar de evolutie van het begrip causaliteit. In de zogenoemde ‘moderne’ gedachte domineerde de lineaire antecedente causaliteit (A werkt in op B en is de oorzaak van B, A bestaat voor B en zonder A, zonder B). De eerste systemiek zoekt oorzaken
binnen de retroactie.
Ze wordt ook vaak cybernetisch model genoemd. Het gaat er niet alleen om de actie van A op
B aan te tonen, maar gelijktijdig die van B op A. Beide hangen samen en dat deconstrueert al een
lineaire tijd. Dit cirkelmodel ligt aan de basis van het begrijpen van complexe systemen gezien
als talrijke onderling afhankelijke sets van onderlinge afhankelijkheden, maar toch verbonden.
Eenzelfde oorzaak (ingang in het systeem) kan verscheidene niet te voorziene effecten sorteren
en dit naargelang van de stand van het systeem. Maar ook verscheidene oorzaken kunnen hetzelfde effect sorteren.
In de loop van de tweede cybernetiek vervaagt de idee van oorzaak ten voordele van een inspanning tot het begrijpen van de werking. We stappen over van het ‘waarom’ naar het ‘hoe’.
De intenties van de interveniënt concentreren zich op zijn ‘project’ met het systeem, zijn troeven, rijkdom, met het oog op actie, eerder dan op de idee noodzakelijk het ‘waarom’ en de oorzaak of oorzaken te moeten begrijpen …
Behalve het feit dat de systematiek ons opnieuw leert de context van een gebeurtenis in aanmerking te nemen, worden we verzocht de stichtende mythen van onze cultuur in vraag te stellen in de zin van een herdefinitie van onze plaats als mens in het ecosysteem. Vandaar het belang
van een herdefinitie van de concepten natuurlijke selectie, ecologie, moraal, …
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Voor de systeemfilosofen is het leven een spel met uitkomst nul: de spelers winnen allemaal
of verliezen allemaal. “de condition sine qua non van elk sociaal leven is niet competitie maar
samenwerking. Maar de prijs van dergelijke opvatting van de wereld, is dat we het begrip
objectiviteit moeten vervangen door dat van verantwoordelijkheid''.103
Zolang we ons als zelfstandige wezens beschouwen (van de natuur, de ene van de andere, van
‘God’) is het universum een exploiteerbaar object en is de mens een 'Homo Raphistolatus’
(Vlady Stevanovitch).
We eindigen met Gregory Bateson:

''De ideeën die vandaag onze beschaving beheersen dateren - in hun meest
kwaadaardige vorm - uit de tijd van de industriële revolutie. We vatten ze als
volgt samen:
1. Wij tegen het milieu.
2. Wij tegen de andere mensen.
3. Alleen het individu is belangrijk (of de groep, of de natie, gezien als individu).
4. Wij kunnen het milieu eenzijdig beheersen en we moeten die controle nastreven.

5. Wij leven binnen ‘grenzen’ die we oneindig kunnen vooruitschuiven.
6. Het economische determinisme gehoorzaamt aan het gezond verstand.
7. De technologie lost alle problemen op.

We menen dat die ideeën volkomen fout zijn, en het bewijs is er. De laatste 150
jaar zijn alle – op het eerste gezicht indrukwekkende – realisaties van onze technologie uiteindelijk verwoestend gebleken. Ze blijken eveneens fout in het licht
van de moderne ecologische theorieën : het wezen dat wint tegen zijn milieu in vernietigt zichzelf''. 104
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2. Systemische eenheid van het Leven

H

et Leven organiseert zich in ‘niveaus’. Organisatieniveaus maar ook integratieniveaus :
de combinatie van talrijke eenheden in nieuwe – grotere – eenheden, leidt tot nieuwe
eigenschappen (ontluikende kenmerken).
Voorbeeld:

ORGANISCHE MOLECULE

➤
CEL

➤
PLANTAARDIG, DIERLIJK OF MICROBIEEL ORGANISME
(VANAF HET PROTOZOAIR = 1 CEL TOT DE MENS = 50 X 1012 CELLEN)

➤
BEVOLKING

➤
BIOCENOSE
GEHEEL VAN BEVOLKINGEN DIE IN EEN BIOTOOP LEVEN.
BIOCENOSE EN BIOTOOP VORMEN EEN ECOSYSTEEM (POEL, WEILAND)

➤
BIOSFEER OF TECHNOSFEER

Op elk organisatorisch niveau stellen we een zelfgereguleerd, zelf instandgehouden, zelfvormend systeem vast (Varela). Het Leven gekenmerkt als het vermogen een hoge graad van interne orde in stand te houden. Bovendien werken de verschillende niveaus samen, het ene
werkt in op het andere. Want het gedrag van een cel hangt af van zijn plaats in een schema.
Gezien de systemen niet alleen onderling samenwerken, maar met het geheel – ze zijn homoteliek (neologisme: grieks homeo = identiek en teles = doel) - participeren ze in een specifieke
orde of stabiliteit van het geheel, terwijl ze tegelijk door het geheel worden gecontroleerd.
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D

it boekje hoort bij het touwtjesspel. Aan de hand van een
concreet onderwerp zoals voeding nodigt het ons uit om
ons vragen te stellen over "de politiek", waaronder wordt
verstaan "het bestuur van de staat". Het vormt een uitnodiging om
onze manier van denken in vraag te stellen, om onze manier van
nadenken te onderzoeken en om een bespiegeling te ontwikkelen
over de methode die wij gebruiken.

Het stelt een systemische benadering voor: een rijk en creatief
kader om zich aan het gevaarlijk avontuur te wagen dat "anders
leren denken" is. Het opent perspectieven voor acties die een alternatief vormen voor het huidige maatschappijmodel.
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