
Onze Toekomst. 
Of er een leefbare toekomst voor ons/de Wereld is, hangt af van, of wij nu al, of niet willen/zullen 
kiezen voor een strak beleid, dat geheel gericht is op het bereiken van een echt ecologisch duurzame 
samenleving. ‘De neoliberale bedrijven moeten worden gestopt in hun economische vernieling, 
vervuiling, uitstoot van broeikas stoffen, enz., onze toekomst en onze Natuur bedreigt / vernietigt. 
Definitie van echte Duurzaamheid: “De Natuur/Milieu mag niet zwaarder worden belast, dan het 
‘natuurlijk herstellingsvermogen’ ervan is én men moet helemaal stoppen met het gebruiken van 
niet-herwinbare grondstoffen/delfstoffen”. 
Natuurlijk herstellingsvermogen: Het natuurlijk herstellingsvermogen is, de tijd/het vermogen, die de 
Natuur/Milieu van nature nodig heeft, om voor de volle 100% te herstellen van de 
aanslagen/vernielingen, die wij erop plegen. Dit herstel mag niet worden verkort met kunstmatige/ 
onnatuurlijke middelen, of methoden, zoals kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, ongeduld, enz. 
Het Klimaatverdrag van Parijs (net als de Bruntland-definitie van duurzaamheid) niet gericht op 
‘echte duurzaamheid, maar is slechts een misleidende ‘truc’, om verdere economische groei 
mogelijk te maken/te legitimeren. 
Zie Brief, Wallage, NB.7. 
NB.
Het installeren van een “Minister van Milieu” is pure symbool politiek, die feitelijk de schijnheiligheid 
en onwaarachtigheid bevestigt. Goed beschouwd worden er namelijk in het Regeerakkoord slechts 
“doelen-in-de-verre-toekomst” genoemd; er zijn geen concrete maatregelen/opdrachten/doelen, die 
de Minister in de komende 3-4 jaar zou moeten realiseren; er zijn alleen schijn maatregelen, maar 
die komen wél de private ondernemingen/economie ten goede. 
De ‘gewone arme man’ moet betalen, om de rijke elite te spekken.  
Zie, de mogelijke afschaffing van de dividend belasting en de kosten van het klimaatakkoord. 

Regeeropdracht: 
Het is natuurlijk de vraag, welke Regeeropdracht de burgers straks zullen kiezen. 
De gevolgen van de klimaatveranderingen worden echter steeds groter en indringender voelbaar.  
De rampen door orkanen, droogte, hitte, overstromingen, aardbevingen/tsunami’s, enz. zijn steeds 
talrijker en volgen zich in steeds sneller op. Ook ziet men steeds beter in, dat de neoliberale 
overheden het contact/vertrouwen met het Volk verliezen en dat ze in hun samenspanning met de 
machtige private bedrijven geen afdoende oplossingen zullen/willen vinden, omdat ze nog geheel 
gericht zijn op macht en ‘winst tot elke prijs’. 
Het valt daarom te verwachten, dat er straks gekozen zal gaan worden voor een Regeeropdracht, die 
wél ecologische oplossingen biedt en wél een ‘echt duurzaam’ beleid kan laten uitvoeren, omdat 
men dan niet meer gehinderd wordt door de neoliberale partijen. 
Door de funeste gevolgen van globalisering, marktwering en concurrentie gaan landen/staten zich 
hiertegen steeds meer beschermen en trekken zij zich terug binnen de eigen grenzen. 
Het nationalisme komt sterk op; “eigen soevereine Staat eerst”. VS, Brittannië, Hongarije, Polen, 
Rusland, enz. sluiten steeds meer hun grenzen voor immigranten, economische vluchtelingen, 
handelsakkoorden, armoede, enz. 

De Wereld lijkt toe te groeien naar een verzameling zelfstandige/soevereine Staten, die de grenzen 
sluiten en in alle opzichten zelfvoorzienend/= autarkisch zullen zijn, op een echt duurzaam niveau. 


