




Deze artikelen zijn uitermate belangrijk voor het behouden van Natuur, Milieu, Klimaat, (= de 
Toekomst van alle leven op onze Aarde. 
Het bovenste artikel informeert ons over de “tippingpoints” (= omslagpunten). Dit zijn kritische 
punten, waarop een systeem plotseling en praktisch onomkeerbaar omslaat naar een andere staat.!! 

Joey Hodde waarschuwt, dat we deze cruciale tippingpoints al angstwekkend dicht zijn genaderd. 
Dit betekent, dat er haast gemaakt moet worden gemaakt met een beleid, van reductie/KRIMP van 
de economische activiteit en de uitstoot van broeikas gassen (CO2, methaan, lachgas). 
De neoliberale politiek is echter uitsluitend gericht op economische groei en blijft dit probleem 
steeds ontkennen en eindeloos voor zich uit schuiven, tenzij…….. 
Tenzij er iets gebeurt, dat deze fatale onwil in positieve zin doet omslaan. 
Zo’n positieve gebeurtenis kan zijn: deze uitbraak van het Corona-virus.

E. Mlinar constateert heel juist, dat dit corona-virus bereikt, waartegen de bestuurders/neoliberale 
politieke partijen zich steeds hebben verzet. Tegen de wil van de EU in, c.q. in strijd met het 
“Schengen akkoord”, sluiten nu meerdere landen hun grenzen; de economie KRIMPT en landen 
moeten zelfvoorzienend worden. Natuur, Milieu, Klimaat lijken zich te kunnen herstellen. 
De huidige politieke partijen, die gevangen zitten in het neoliberale “web”, dat ze in samenspanning 
met de (grote)bedrijven hebben gesponnen, kunnen deze omslag echter niet maken. Zij zullen na de 
uitbraak weer gewoon op de oude ramzalige voet doorgaan; de tippingpoints zullen dan alsnog in 
korte tijd (9 jaar) worden overschreden.  
Zie ook: Bibliotheek, Artikel: “Transitie van economische GROEI naar economische KRIMP”.
De politieke partijen zullen van het toneel moeten verdwijnen, voordat ze onherstelbare schade 
hebben kunnen toegebracht. 
De “geesten” lijken door ‘corona’ rijp te zijn voor onmiddellijke invoering van een totaal ander 
politiek stelsel. 
Daar komt bij, dat, als het beleid desondanks ongewijzigd blijft, ook de tippingpoints van de 
Klimaatopwarming van 2 graden zullen worden overschreden. 
De gletsjers, de permafrost en het Zuidpoolijs zullen dan onstuitbaar verder smelten. 
De daarin opgesloten nu nog onbekende virussen zullen vrijkomen. 
Het is waarschijnlijk, dat er dan nog meer rampen zullen komen, die vergelijkbaar, of nog ernstiger 
zullen zijn, dan de huidige uitbraak van het corona-virus. 
Eens temeer blijkt, hoe nodig mijn Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++ ingevoerd moet worden. 


