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De schrijver heeft natuurlijk groot gelijk, als hij zegt, dat het consumptieniveau (en dus ons 
welvaartsniveau) veel te hoog is en dat het bedreigend is voor alle leven op onze Aarde. 
Maar het is onjuist te denken, dat we dit niveau kunnen verlagen, met zijn oproep tot matiging; de 
invloed en macht van reclame en promotie van consumptieartikelen door bedrijven, media en 
overheid is immers veel groter. 

De titel van dit artikel verraadt, dat “WE” iets te kiezen en/of te bepalen zouden hebben in deze door 
het neoliberale geloof gedomineerde Wereld. 
De schrijver meent kennelijk, dat alle mensen op deze Wereld (“we”) eensgezind zijn, omdat ze allen 
dezelfde belangen, waarden, normen en levensdoel zouden hebben. 
Ook veronderstelt hij ten onrechte, dat “we” voldoende macht en middelen hebben, om met 
overtuiging een ‘strijd’ te kunnen gaan voeren tegen een niet door hem genoemde ‘macht’. 
Hij noemt wel verschillende gevolgen, misstanden, rampen, enz., maar heeft kennelijk geen weet van 
de oorzaken. Hij heeft daarom geen concreet doel, noch een concreet strijdplan. 
Feitelijk roept hij óp, om te gaan dweilen en hij toont daarvoor verschillende dweil-technieken, maar 
beseft niet, dat overal de kranen nog steeds blijven open staan en de stralen steeds groter worden. 
Hopeloos dus! 

Hij weet kennelijk niet, dat de werkelijke oorzaak van deze problemen, rampen, enz. is gelegen in de 
invloed en macht (= indoctrinatie) van en gewoonte vorming door het “neoliberale geloof”, dat onze 
hele Globe heeft overspoeld en in zijn greep houdt. Bedrijven hebben maar één doel: winst maken 
tot elke prijs. 
Bedrijven zijn ongevoelig voor zaken als normbesef, humane en ecologische waarden en belangen; ze 
willen niets weten van klimaatbedreiging en/of verlies van biodiversiteit; ze zijn alleen geïnteresseerd 
in geld en macht. Er worden bloedige oorlogen gevoerd, om dat geld en die macht veilig te stellen. 

Hij weet dus ook niet, dat de enige kans en hoop op verbetering en oplossing van deze problemen, is 
dat deze neoliberale dictatuur (= de neoliberale politieke partijen, die samenspannen met de 
almachtige grote bedrijven) van het politieke toneel wordt verdreven. 

Hij weet dus ook nog niet, dat het Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++ het enige en juiste instrument is, 
om het neoliberalisme te verdrijven. 
Het kan zónder Grondwetswijziging met een gewone meerderheid door de Tweede Kamer worden 
aangenomen en dan vóór, námens en in opdracht ván het Volk gaan functioneren en regeren.  
Zie de (Kranten)artikelen, enz. in onze Bibliotheek. 


