




Dit artikel uit de Leeuwarder Courant van 17 juni 2019 geeft goed weer, dát, hóe en waaróm de alom 
aangeprezen ‘groene groei’ in werkelijkheid een “fata morgana” is. 
Het heersende neoliberale systeem laat, zoals gebruikelijk, (“wetenschappelijke”)onderzoekers, die 
allen zijn geïndoctrineerd dóór en/of belangen verstrengeld (en dus zeer partijdig) zijn mét dit 
neoliberalisme, gunstige rapporten uitbrengen. De slager keurt dus feitelijk het eigen vlees. 
Enerzijds ondersteunen ze natuurlijk het neoliberale beleid en stellen ze de burgers gerust, dat het 
allemaal wel betaalbaar voor hen blijft en dat zij daar ook niets van te duchten zullen hebben. 
Anderzijds negeren ze doelbewust de beangstigende rapporten van IPBES en Verenigde Naties (VN)), 
waarin beschreven wordt, dát en hóe de Aarde (wij ook) bedreigd wordt door klimaatverandering, 
uitsterven van planten en dieren (mensen zijn ook dieren).   
Zie: Bibliotheek, Artikel, Transitie van economische GROEI naar economische KRIMP. 

Goed beschouwd verspreidt het regiem dus opzettelijk “nep-nieuws”, en misleidt en bedriegt het de 
eigen burgers, om zichzelf en de grote bedrijven,(waarmee het samenspant) te bevoordelen. 
Tegelijk benadeelt dit regiem daarmee willens en wetens de burgers, de Natuur/Milieu 
(biodiversiteit) en ontneemt het de Aarde (met alles wat er op leeft) een duurzame groene, veilige en 
gezonde toekomst. 

De schrijver lijkt gek genoeg nog wel hoop te hebben op een omslag van denken en doen van dit 
feitelijk bedrieglijke en onwaarachtige regiem. Maar gezien het verleden en gezien het orthodoxe 
karakter van het “neoliberale geloof”, waar dit regiem van overtuigd is, is dit onwaarschijnlijk. 

Niet alleen groene groei, maar ook een fundamentele omslag en inkeer is een ‘fata morgana’. 

Het zal pas anders kunnen worden, als deze (semi)dictatoriale neoliberale politieke partijen van het 
politieke toneel verdwenen zijn, doordat het Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++ zónder 
Grondwetswijziging met een gewone meerderheid door de Tweede Kamer is aangenomen en vóór,  
námens en in opdracht ván het Volk kan  functioneren en regeren. 


