HART BOVEN HARD DAG 24 APRIL 2021
Workshop ecologie:
de transitie zal sociaal zijn of ze zal niet zijn

De workshop ecologie op de HbH-dag werkte rond twee thema’s : de ecologische inbreng
van Hart boven Hard bij de Tax Justice Day en de invulling van het campagne “Er is wel
geld” vanuit de noodzaak en urgentie van de transitie.
De uitgangspunten:
●
●

De transitie moet snel en ingrijpend zijn, niet alleen ecologisch maar ook sociaal. Ze
moet leiden naar minder ongelijkheid en armoede
Daarvoor zijn massale investeringen nodig. De overheid moet zorgen voor voldoende
inkomsten om die te kunnen financieren.

Het gevaar voor de transitie komt van twee kanten: van de klimaatontkenners maar evenzeer
van een “schoolmeestersbeleid” dat de schuld legt bij fout gedrag van de gewone mensen
om hem te laten opdraaien voor de kosten via allerlei groene belastingen. Als je bij de
transitie niet vertrekt bij de ware schuldigen –“System change”, roept Youth for Climate – dan
zal de gewone man zich ervan afkeren . Ons devies voor de transitie is: iedereen moet mee.
We vertrekken van de sociale rechten (wonen, zorg, mobiliteit…) en implementeren de
transitie daarin.
Voorbeeld 1: Oude sociale woningen hebben veel energiekosten. Maar mensen uit sociale
wijken willen er blijven wonen omwille van de sociale banden. Willen we die mensen
meekrijgen, dan mogen we niet staan wachten tot het beleid hun huizen laat verkommeren .
Voorbeeld 2: De uitbreiding van de LEZ-zone in Gent treft vooral de armeren in de
voorsteden.
Voorbeeld 3: Eco moet goedkoper zijn en niet duurder. Getuigenis in de workshop: “Gezond
voedsel is te duur. Ik kan me dat niet veroorloven. Waarom kan het beleid geen betaalbaar
en milieuvriendelijk voedsel voorzien voor iedereen? Is dat geen basisrecht?”
Het komt eropaan rond die concrete, begrijpbare thema’s oneliners te vinden waarmee we
de juiste discussie naar voor kunnen schuiven.
Als resultaat van de workshop sloten twee nieuwe mensen aan bij de Werkgroep Ecologie &
Klimaat.
Wordt vervolgd.

