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In de wereld die wij willen zien…
Zijn we bevrijd van de verwoestende fossiele industrie
De tijd dat we natuurlijke grondstoffen uitputten voor ongebreidelde economische groei ligt
achter ons. Olie, gas en kolen blijven in de grond, en de hele fossiele industrie is ontmanteld.
Deze bedrijven zijn gedwongen om herstelbetalingen te doen aan gemarginaliseerde
frontliniegemeenschappen die decennialang direct zijn getroffen door de schadelijke activiteiten
van deze bedrijven. Het verdwijnen van de fossiele industrie heeft plaatsgemaakt voor een
nieuw systeem van hernieuwbare-energieproductie. Deze productie is geen monopolie van
enkele bedrijven en machthebbers, maar wordt op een coöperatieve manier gerund door
collectieven in handen van lokale gemeenschappen.
Leven we vanuit een gedeeld principe van rechtvaardigheid
In plaats van een eenzijdige, technische transitie van vieze naar schone energie heeft er een
rechtvaardige transitie plaatsgevonden. Gelijkwaardigheid is de kern van deze transitie. Dit
betekent dat alle burgers, ongeacht hun economische status, gender, etnische achtergrond of
levensovertuiging in waardigheid kunnen leven en worden beschouwd als volwaardige leden
van de samenleving. De rechtvaardige transitie heeft geleid tot betekenisvol werk voor
iedereen, herverdeling van rijkdommen, herwaardering en herstel van alternatieve manieren
van samenleven en tot het universele recht op zelfbeschikking. Door herstelbetalingen van rijke
naar arme landen hebben frontliniegemeenschappen de middelen die zij nodig hebben om met
de ingrijpende gevolgen van de klimaatcrisis om te gaan.
Staan het ecologisch en het sociaal welzijn centraal
We leven in verbinding en in balans met onze natuurlijke omgeving en gedragen ons niet langer
als superieur ten opzichte van andere levende wezens. We zien in dat ons sociaal welzijn direct
afhankelijk is van het welzijn van de ecosystemen om ons heen. Daarom hebben we een
regeneratieve economie gecreëerd: een economisch systeem waarin we niet alleen duurzaam
leven, maar ons als samenleving actief inzetten om de voedende kracht van de natuurlijke
omgeving te herstellen. We zetten bijvoorbeeld lokale hernieuwbare energiecoöperaties op en
ontwikkelen lokale voedselsystemen die biodiversiteit bevorderen. In de regeneratieve
economie kan ieder individu goed leven zonder dat dat ten koste gaat van andere levende
wezens.

