




In dit artikel zijn tenminste twee aspecten te onderscheiden; niet alleen de Klimaatwet, maar de hele 
neoliberale politiek/het hele Neoliberalisme is symboolpolitiek. 

1e.  
De onderhavige Klimaatwet is, door het ontbreken van afrekenbare doelen, inderdaad niet meer dan 
een uitgekleed symbolisch document. Het lijkt louter bedoeld, om de indruk te wekken, dat deze 
Regering gericht zou zijn op het beheersen van het klimaat. In werkelijkheid blijkt het echter bedoeld 
te zijn, om het op economische groei gerichte neoliberale beleid te verantwoorden/legitimeren. 

Voor alle duidelijkheid hebben ze mogelijke uitspraken, of aanvallen, die hen onwelgevallig zijn, zoals 
de uitspraak in de Urgenda-rechtzaak, hebben ze in het akkoord uitdrukkelijk bepaald, dat er geen 
zaken en/of doelen/Urgenda/Raad voor de Leefomgeving, Natuur/Milieu organisaties, enz. kunnen 
worden afgedwongen. Men wil ook niet, dat er wordt gesproken over inkrimping van de veestapel. 

Natuurlijk kunnen zo de doelen van het Verdrag van Parijs niet worden gehaald; maar dat is ook niet 
hun doel. Zowel het Verdrag van Parijs, als de Nederlandse Klimaatwet zijn in werkelijkheid slechts 
een neoliberale ‘truc’, om hun echte doel (= economische groei) te kunnen bereiken, onder het mom 
van klimaatbeheersing. Zie Brief, Jacques Wallage, NB.7.

2e. 
Goed beschouwd zijn en blijven (ook na Parijs) alle besluiten en beleid van het neoliberale Kabinet 
onverminderd gericht op economische ontwikkeling en -groei. Dus blijven ze (onder druk van Europa) 
de (grote)bedrijven op allerlei manieren steunen, subsidiëren en de hand boven het hoofd houden. 
Dat dit ten koste gaat van burgers en Klimaat/Natuur/Milieu is voor hen niet van belang. 
Omdat dit hen toch in de problemen kan brengen, bedrijven ze schijnheilige symboolpolitiek, die de 
burgers/het Volk moeten misleiden. Maar….het Volk is niet gek! En dus verschijnen de ‘gele hesjes’ 
en zelfs scholieren, die hartstochtelijk protesteren, omdat hun toekomst op het spel staat. 

Steeds duidelijker komt het einde van deze rampzalige neoliberale partijpolitiek in zicht. 
Het is tijd voor een nieuw politiek systeem; tijd voor het Nieuw Nederlands Kiesstelsel + Referenda
en het Hiërarchisch Model van Verantwoordelijkheid en Mandatering.

NB. 
Op iets langere termijn?? zullen het Neoliberalisme en Globalisme met hun wereldwijde vrijhandel, 
vrije markt en wereldwijde machtsmisbruik, plundering, vervuiling, criminaliteit, corruptie, oorlog,  
enz. ten ondergaan, door:  

A. Onomkeerbare Natuur/Milieu rampen, die ook Humanitaire rampen zullen zijn. 
Overstromingen, droogte, oorlogen, ziekten/epidemieën. pandemieën, zeespiegelstijging, enz. zullen 
de wereldbevolking decimeren en/of onze Aarde mogelijk onleefbaar maken. 
Deze rampzalige processen zijn nu al aan de gang, als men het wil zien, tenminste. 

B. Toenemend Nationalisme.
De Volkeren zullen zich steeds sterker verzetten tegen de toenemende macht van steeds grotere 
neoliberale/dictatoriale machtsblokken, zoals Europa, China, Verenigde Staten, India, Rusland, enz. 
De oorspronkelijke soevereine staten met hun eigen kenmerkende cultuur en leefwijze ‘verdwijnen’ 
daardoor. De Volken voelen zich ontheemd en zullen hun rechten opeisen en zich terugtrekken 
binnen de grenzen van wat zij hun eigen Soevereine Staat beschouwen; net als bij de Brexit, zullen 
de inwoners zélf willen bepalen, hoe zij willen leven; natuurlijk zullen ze zich willen bevrijden van de 
dictatuur van de grote machten en de grote bedrijven. 




