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Een debat gaat over de weldaden en de pijnpunten
van de huidige kapitalistische wereldorde. Over geld,
De Verklaring van 30 november vertrekt van de vast-

de markt, de beurs, de concurrentie, belastingen, de

stelling dat de altijd maar toenemende menselijke

verhouding van de overheid tot die markt. Wie vaart

activiteit de natuurlijke evenwichten op aarde ver-

er wel bij, wie blijft achter? Meer of minder staat?

stoort en de mens uitput. Dat zorgt voor spanningen

Wat betekent de dwang om te groeien voor de har-

en voor polarisatie. Natuurlijk heeft al die activiteit

monie met onze omgeving? Is geld wel het ultieme

de mens gebracht tot waar hij nu is. Welvaart, fysieke

bewijs van succes?

gezondheid, levensduur, politieke stabiliteit, veiligheid enz. zijn de laatste honderden jaren spectaculair toegenomen. Maar de medaille heeft een stevige
keerzijde: de psychische gezondheid vertoont in de
welvarende delen van de wereld ernstige barsten
en de verhouding tot onze natuurlijke omgeving, het
klimaat en de biodiversiteit in het bijzonder, wordt
problematisch.

In een tweede gesprek geven we een forum aan
alternatieven voor de huidige orde. We hebben het
over een andere manier van met geld omgaan, over
commons, korte ketens, een waardeneconomie, de
rol van de stad, voedsel en landbouw, allerhande
initiatieven die op een andere manier kijken naar de
relatie tussen de mens en zijn omgeving. Maar ook
rechtvaardigheid en gelijkheid, de relatie tussen

In de debattenreeks onder de vlag van de ‘Verklaring

noord en zuid, tussen eerste, tweede, derde en vierde

van 30 november’, hadden we het eerder over het

wereld komen aan bod. Gaat een sociale economie

grote aantal langdurig arbeidsongeschikten, als

samen met een gezondere aarde of zijn ze elkaars

symptoom van de uitputting van de mens en over de

tegengestelde?

energietransitie als oefening in hoe we beter met de
aarde kunnen omgaan.

Ten slotte stellen we ons in een derde debat de vraag
hoe we de broodnodige transitie op gang kunnen

In deze nieuwe driedelige reeks kijken we met een

trekken. Of is die al bezig? Al te dikwijls horen we

kritische blik naar de belangrijkste oorzaak van

spreken over ‘onbetaalbaarheid’, over onhaalbaar-

al dat leed : de menselijke activiteit zelf, lees de

heid, over vastgeroeste en gespannen internationale

‘economie’.

verhoudingen die de transitie in de weg staan, of
over de ‘aard van de mens’ die een rustiger en bescheidener leven in de weg zou staan. Klopt dit? Zijn
we met zijn allen in staat om ons gezamenlijk leven
op deze planeet lang vol te houden, of verdwijnen we
net zoals zovele soorten voor ons? En wat blijft er
dan van ons achter?
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netair systeem gestort en alles wat dat teweegbrengt in

tale tijdschrift, en richtte twee internetbedrijven op.

onze samenleving. Als je hem kort wil omschrijven grijp

Vandaag is hij wereldwijd een veelgevraagd spreker

je best naar woorden als dwarsdenkend, verbindend en

over het peer-to-peer-principe.

doordacht.
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kleinschalige en maatschappelijk verankerde deten-

voor een eerlijke vorm van samenleven. De basis van

tiehuizen en mede-initiatiefnemer van ‘De Verklaring

zijn politiek-maatschappelijke stroming is rechtvaardig-

van 30 november’, een activerende visietekst op

heid: ‘Er moet een einde komen aan de ongebreidelde

maatschappelijke transitie.

hebzucht’.

Sarah De Boeckis Director Territorial Knowledge bij

Henry Mentink is ondernemer vanuit de principes van

perspective.brussels, de Gewestelijke Planningsad-
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ministratie. Zij is doctor in de Interdisciplinaire Stu-

heeft. Oftewel: relaties gaan voor de baten uit en dan

dies (stedelijke economische ontwikkeling, econo-
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nen in de VS. Hij was voorzitter van het Humanistisch
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Vrije Woord. Hij schreef een reeks boeken en artikels
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in verschillende talen over cultuur, religie, opvoe-

sche mogelijkheden voor de duurzame transitie van
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bedrijven en de maatschappij. Met die aanpak kan

publicatie is Humanisme in woelige tijden (2021,

de boekhouding van bedrijven concreet aangewend
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worden voor de rapportering van de impact van de
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zaken bij UNIZO, afgevaardigd bestuurder bij Horeca
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bedrijfsvoering op de bron van mens en natuur en
kan bij uitbreiding de maatschappij als ‘groot bedrijf’
evolueren naar een duurzame, sociale en coöperatieve vennootschap.

INSCHRIJVINGEN EN INFO

aan een economie van het genoeg waarbij iedereen

Deelname is gratis. U kunt inschrijven via deze

een goed leven kan hebben. Hij doctoreerde in de

link. (Inschrijven kan tot uiterlijk de dag van het

Economische wetenschappen over alternatieve

betreffende debat, 17.00 uur)
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De dag voor de debatten ontvangt u een e-mail met
de link voor de Zoom-sessie.

duurzame ontwikkeling in de master milieuweten-

Meer info via secretariaat@humanistischverbond.be,

schappen aan de Universiteit Antwerpen. Hij publi-

T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren).

ceert bij MO* en schreef voor denktank Minerva een
hoofdstuk over ontgroeien om te bloeien in het boek

Van kapitaal belang, of It’s the economy, stupid!

Klimaat en sociale rechtvaardigheid.

is het derde luik van een reeks gesprekken over
(de noodzaak van) maatschappelijke transitie,
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in samenwerking met ‘De Verklaring van 30
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november’.

Bi (Bijzondere Belastinginspectie) en wordt aldus
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