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De klimaat-
verandering van 
het hart
De wereld van vandaag berust in belangrijke mate op het 
principe van marktwerking. Laat de markt z’n gang maar gaan, 
luidt de mantra, dan komt het goed. Dat de markt z’n werk 
doet met voorbijzien aan de natuur, mensen en de toekomst, 
wordt nauwelijks gezien. Met alle consequenties van dien, 
waaronder een ongekende milieudegradatie en een klimaat-
verandering, die - bij ongewijzigd beleid - gepaard gaat met 
een temperatuurstijging van gemiddeld 4 tot 6 graden Celsius 
tegen het jaar 2100. Het is verdeeldheid, die er debet aan is, 
dat wordt doorgegaan op dezelfde voet. Terwijl wat de wereld 
van nu juist nodig heeft is; inlevingsvermogen, verbondenheid 
en het besef van onze onderlinge eenheid als mensheid.   

Op blz. 3-4 NAAR EEN ECONOMIE ZONDER UITSLUITING 
EN AFWENTELING legt John Habets aan de hand van het 
voorbeeld van een hamburger uit hoe zeer de uitsluiting van 
kosten ongezien deel is gaan uitmaken van de economie. We 
moeten, betoogt John Habets, niet alleen deze structurele 
uitsluiting van kosten ongedaan maken, maar ook een einde 
maken aan de uitsluiting van mensen en wezenlijke waarden. 

Op blz. 5-7 DE KLIMAATVERANDERING VAN HET HART vertelt 
Anne Walraven over haar ontmoeting met de Groenlandse 
sjamaan Angaangaq. Deze maakt haar duidelijk, dat ‘alleen 
wanneer we het ijs in de harten van de mensen doen smelten, 
de mens kans maakt om te veranderen en zijn kennis met wijs-
heid te gebruiken.’ Het is deze ‘opdracht’, waarmee de oude 
sjamaan de jonge vrouw aanmoedigt om vanuit het hart te 
spreken en haar boodschap uit te dragen. 

Op blz. 8-10 SAMEN MET DE AARDE verhaalt David Goodman 
over zijn onderzoek naar het ongelooflijke verhaal van de 
kleine Kichwa gemeenschap in het Ecuadoriaanse regen-
woud, dat zich met succes weert tegen grote oliemaatschap-
pijen en een overheid die hun land wil exploiteren voor 
winstbejag. Hoe, vraagt David Goodman zich af, hebben deze 
mensen in Sarayaku kunnen winnen? 

Op blz. 11 SOLIDARITEIT EN KLIMAATKEUZE OP MIJN BORD 
illustreert Luc Vankrunkelsven hoe de productie van vlees 
en (Noorse) zalm bijdraagt aan de klimaatverandering en 
landgrabbing in de hand werkt. Solidariteit door de Europese 
consument kan zich, aldus Vankrunkelsven, uitdrukken in 
zaken als het ‘openbaren’ van de onzichtbare veevoeder-
stromen, zelf minder maar beter vlees eten en inzetten op 
andere, Europese eiwitbronnen.  

Op blz. 12 AANDACHT een gedicht van Marinus van den Berg. 

De redactie



Laat de markt zijn werk maar doen, dan komt het goed, 
luidt de mantra, die keer op keer uit de kast wordt 
gehaald ter rechtvaardiging van veel economische 
maatregelen, die beogen de ontwikkeling en het wel-
zijn van mensen te bevorderen. Terwijl: als de markt 
‘gewoon’ zijn werk doet, dan zorgt dat voor behoorlijk 
wat uitsluiting. Uitsluiting maakt namelijk zonder dat 
we het beseffen integraal deel uit van de economie. In 
de moderne economie is aan deze uitsluiting de term 
‘externaliteiten’ meegegeven. Externaliteit betekent 
'dat wat erbuiten valt'. In de economische theorie 
zijn externaliteiten ‘de maatschappelijke kosten, die 
buiten de prijs van een product worden gehouden’. 
Wat hiermee wordt bedoeld en tot welke effecten 
dat leidt, wordt duidelijk aan de hand van een simpel 
voorbeeld uit de praktijk: de hamburger. 

De echte prijs van een hamburger
Volgens een artikel in de Financial Times 12 januari 

1994 zou, gebaseerd op berekeningen van het Centre 
for Science and the Environment in India2 de prijs van 
een hamburger, gemaakt van een rund, grootgebracht  
op een ontbost stuk oerwoud, in werkelijkheid zo’n 
200 dollar moeten bedragen. Let wel: het gaat in deze 
berekening niet om een gemiddeld rund, waarvan het 
vlees wordt gebruikt  om er een hamburger van te 
maken, maar om een koe of kalf, waarvoor tropisch 
oerwoud is gekapt. Om welke kosten het hier zoal 
gaat, wordt duidelijk bij lezing van het boek ‘De waarde 
van niets’ van Raj Patel3. De 550 miljoen Bic Macs, die 
jaarlijks in de VS worden verkocht, gaan volgens Patel 
bijvoorbeeld gepaard met een uitstoot van 1,2 miljoen 
ton aan CO2. Compensatie hiervoor zou tussen de 7,3 
en 35,6 miljoen dollar kosten. Daar komt bij, dat met 
het verdwijnen van oerbos zuurstof wordt onttrokken 
aan de Aarde. De tropische regenwouden, die de 
wereld rijk is, worden niet voor niets ‘de longen van 
de wereld’genoemd. Elke minuut verdwijnt er, aldus 

Naar een economie zonder 
uitsluiting en afwenteling

Foto:  D. Zannzwi  

“Uitsluiting is hét fundamentele probleem van de mensheid, dat alle andere verklaart1”. Deze uitspraak komt van 
Joseph Wresinski, de grondlegger van de internationale Vierde Wereld-beweging met een raadgevende status 
bij verschillende VN-organisaties. De uitspraak is destijds bedoeld om aan de kaak te stellen, dat met name de 
allerarmsten buiten de structuren, de systemen en het denken van de mensen worden gehouden. Deze uitspraak 
is ook in bredere zin van toepassing, en in de context van de wereld van vandaag ook nog eens uiterst actueel.



Save the Native Forst4, een stuk oerwoud met een 
oppervlakte van maar liefst 36 voetbalvelden. Voor 
dit gedeelte wordt geen zuurstof meer aangemaakt. 
Bovendien komt er CO2 vrij. Ook gaat de intensieve 
veeteelt gepaard met de vrijkomen van methaangas, 
dat 25 keer zo sterk is dan CO2 en dus behoorlijk belas-
tend is voor het milieu. 

Gezondheid!
Een tweede soort van kosten, die niet in de prijs van 
een hamburger zijn verwerkt, zijn die, welke  samen-
hangen met de gezondheid van mensen. Wat te denken 
bijvoorbeeld van de verborgen kosten vanwege ziektes 
als obesitas, diabetes en hartfalen, die samenhangen 
met eetgewoontes, die door de voedselindustrie wor-
den bevorderd. Volgens een onderzoek uit 1995 naar 
ziektes, ontstaan door de buitensporige consumptie 
van vlees in de VS, worden de hiermee samenhangende 
behandelingskosten op 30 tot 60 miljard dollar geschat3. 
Daarbij is dan nog geen rekening gehouden met de kos-
ten, die samenhangen met het minder goed werken van 
antibiotica, tot antibioticaresistentie toe, vanwege het 
gebruik van profylaxen in de vleesindustrie. 

Ongemerkte afwenteling
Zo zijn er ook kosten, die samenhangen met het gebruik 
van pesticiden en kunstmest in de industriële landbouw 
en veeteelt. Raj Patel verwijst in dit verband onder 
meer naar een rapport van Chinese onderzoekers, dat 
stelt, dat de belastingbetaler 80 cent kwijt is voor iedere 
dollar die de landbouw aan kunstmest besteedt. Ook 
de uitputting van de grond, een buitensporig waterver-
bruik, de daling van het grondwaterpeil en woestijnvor-
ming kunnen worden vertaald in kosten, die niet in de 
prijs van producten, in dit geval een hamburger, ver-
werkt zitten. Raj Patel noemt ook de subsidies aan grote 
bedrijven. Patel: “De koeien waarvan het hamburger-
vlees wordt gemaakt, worden gevoed met maïs, het 
sterkst gesubsidieerde gewas uit Amerika”. Deze en 
andere subsidies worden betaald door belastingbeta-
lers en consumenten in de VS. De voorbeelden maken 
duidelijk, dat de prijs van een hamburger hoe dan ook 
niet in relatie staat tot de werkelijke kosten, die via een 
omweg op de maatschappij wordt afgewenteld. 

Maatschappelijke waarden, die niet meetellen
Ook allerlei maatschappelijke waarden worden bui-
tengesloten. Neem bijvoorbeeld de geneeskrachtige 
werking van allerlei in de tropische regenwouden voor-
komen planten en vruchten. Het merendeel van de 
medicijnen, die in de moderne maatschappij worden 
gebruikt, hebben hun oorsprong in het regenwoud of 
elders in de natuur4. Zonder de vondst van deze medi-
cinale planten en de sindsdien opgedane kennis, die 
tot het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid 
behoort, zouden we waarschijnlijk nu nog sterven aan 
ziektes, die tegenwoordig eenvoudig met medicijnen 
zijn te bestrijden. Een ander voorbeeld van een maat-
schappelijke waarde, die in de economie niet meetelt, 
is biodiversiteit: de mate van verscheidenheid aan 
levensvormen, die een samenhangend geheel vormen 
en van elkaar afhankelijk zijn. Biologen schatten het 

aantal verschillende levensvormen op zo’n 40 miljoen 
soorten. Samen vormen deze een levende en produc-
tieve natuur, die zorgt voor vruchtbare grond, schoon 
water, onderdak, kleding en brandstof4. Hoe groter 
de variatie, op basis van een harmonische balans, 
hoe groter de veerkracht van het systeem. O.a. de 
verwoesting van de regenwouden en de industriële 
landbouw dragen eraan bij, dat de biodiversiteit van 
het systeem Aarde onder druk staat en dat het aantal 
soorten gestaag afneemt5. Met alle gevolgen van dien. 

Alle kosten inbegrepen
Ongeacht of de echte prijs van een hamburger 10, 
50, 100 of 200 dollar zou moeten zijn, is er één ding 
duidelijk: het buiten de prijs van producten houden 
van allerlei kosten en wezenlijke maatschappelijke 
waarden zorgt ervoor, dat maatschappijen voor gigan-
tische kosten worden geplaatst. Wat gunstig lijkt voor 
bedrijven en ook voor consumenten, is dat niet per 
definitie voor samenlevingen en de toekomst. Alan 
Thein Durning van het Worldwatch Institute en schrijver 
van ‘Saving the Forests: What will it Take?’ drukt de 
uitsluiting, die hier aan de orde is in het artikel van 
Financial Times2 als volgt uit: “Het onvermogen om de 
milieukosten, verbonden aan de productie van allerlei 
goederen, in de prijs uit te drukken, maakt, dat we 
mogelijk terecht komen in een wereld, waarin er wel-
iswaar enorm veel geld voorhanden is, maar waarin 
we tegelijkertijd opgescheept zitten met vuil water en 
vuile lucht en andere vormen van milieudegradatie”. 
Durning pleit dan ook voor een systeem, waarin bij de 
prijs van producten alle kosten zijn inbegrepen.  

Uitsluiting uitsluiten
Zo’n systeem zou, aldus Durning, in 10 tot 20 jaar gere-
aliseerd kunnen worden door middel van gebruikshef-
fingen en een groen belastingstelsel met adequate 
tarieven voor ‘groene’ producten. Een land alleen kan 
een dergelijke omslag overigens niet maken, aldus 
Alan Thein Durning. Daarvoor is mondiale actie nodig. 
Zelf zou ik nog een stap verder willen gaan. We moeten 
als mensheid niet alleen de structurele uitsluiting van 
kosten ongedaan maken, maar ook een einde maken 
aan de uitsluiting van mensen en wezenlijke waarden 
en kiezen voor een duurzame toekomst voor iedereen. 
Uitsluiting zélf moet de wereld uit. Dán kan ‘een eco-
nomie van het hart’ zijn intrede doen; een economie, 
waarin concurrentie en eigenbelang hebben plaatsge-
maakt voor samenwerking en gemeenschappelijkheid; 
een economie, waarin ook waarden als gelijkwaar-
digheid, vriendschap, aandacht en verbondenheid 
kunnen gedijen. De tijd van nu vraagt er gewoon om. 

john habets

1 Joseph Wresinski, dossiers de Pierrelaye, januari-februari 1981
2 Nancy Dunne, ‘Why a Hamburger Should Cost 200 Dollar  
- The Call for Prices to Reflect Ecological Factors’, Financial Times, 
12 januari 1994
3 Raj Patel, De waarde van niets, 2011, De Geus
4 www.stnf.org
5 https://nl.wikipedia.org/wiki/Biodiversiteit
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Bergschoenen, check. Slaapzak tot -200c, check. Thermo 
slaapmat, check. Reddingsdeken, check. Waar ik bij 
andere interviews vaak genoeg had aan een zomers 
jurkje en een paar slippers, ben ik nu al weken bezig 
om mijn uitrusting bij elkaar te krijgen. Mijn volgen-
de interview zal namelijk plaatsvinden op het ijzige 
Groenland, in het stadje Kangerlussuaq aan de rand 
van de Groenlandse ijskap. Begin juli ontmoet ik daar 
de Groenlandse sjamaan Angaangaq Angakkorsuaq, 
het vijftiende rolmodel in mijn FutureFuel quest.

Het ijs smelt
In de winter van 1963 zagen twee Inuitjagers hoe er 
water sijpelde uit de metershoge ijsmuren van de ijskap. 
Eerst geloofde niemand hen, want hoe kon er water 
stromen als de temperatuur al maanden niet boven 
de -300 kwam? Het was het eerste teken van klimaat-
verandering. De jonge Angaangaq werd ‘loper’ voor 
de inheemse stamoudsten om de boodschap van de 
Inuit in de wereld te verspreiden. Sindsdien is de ijskap 
geslonken van een dikte van vijf naar drie kilometer, 
en het smelten neemt exponentieel toe. Het werd de 
ouderen dan ook al snel duidelijk: de boodschap van 
Al Gore - ‘Stop klimaatverandering’ - komt te laat. De 
Groenlandse ijskap zal in zijn geheel afsmelten en een 

eeuwenoude Inuitvoorspelling zal uitkomen. 'De Ene 
Grote,’ zo vertelt deze voorspelling, 'zegt dat op een 
dag, wanneer de wereld het het meest nodig heeft, het 
heilige vuur thuis zal komen bij de mensen op de top 
van de wereld.’ 

Aan het begin van deze eeuw - voor het eerst in 
20.000 jaar - groeien er door de klimaatverandering 
weer bomen op Groenland. Angaangaq, wiens naam 
‘De man die lijkt op zijn oom’ betekent, is intussen 
na een initiatie van tientallen jaren verkozen tot de 
eerste sjamaan sinds de Deense overheersers twee-
honderd jaar eerder de inheemse tradities verboden. 
Zijn taak is het ontsteken van het 'heilige vuur' uit 
de Inuitvoorspelling. In 2009 komt hij na jarenlange 
voorbereidingen met sjamanen en gebedsgenezers uit 
onder andere Siberië, de Amazone, Nepal en Zimbabwe 
bijeen om de vuurceremonie uit te voeren en hij ont-
steekt samen met de inheemse ouderen voor het eerst 
een vuur met hout in plaats van de traditionele zeehon-
denolie. (Volgens een tweede Inuitvoorspelling zullen 
er niet lang na het ontsteken van het 'heilige vuur' 
rozen groeien op Groenland. Rozen kunnen niet tegen 
vorst, dus dat belooft wat...)

ANNE WALRAVEN reist voor haar project FUTUREFUEL de wereld over op zoek naar antwoorden op de 
grote vragen van deze tijd. Ze is spreker op het gebied van duurzaamheid, een nieuwe economie en de 
jonge generatie, en adviseert bedrijven, overheden en organisaties. Daarnaast is ze mede-oprichtster 
van DE DUURZAME JONGE 100. 

De klimaatverandering van 
het hart

Foto: Sven Nieder



Smelt het ijs in je hart
De belangrijkste boodschap die Angaangaq de wereld 
in wil brengen is de les die hij in 1978 van zijn moeder 
ontving. Nadat hij de stamoudsten trots vertelde over 
de staande ovatie die hij had ontvangen na zijn pre-
sentatie bij de Verenigde Naties, vroeg zijn vader hem: 
‘Hebben ze je ook gehoord?’ Het antwoord was nee. Er 
veranderde niets. Bedrukt en ietwat beschaamd vroeg 
Angaangaq zijn moeder wat hij hieraan kon doen. Zij 
antwoordde: ‘Alleen wanneer we het ijs in de harten 
van de mensen doen smelten, maakt de mens kans om 
te veranderen en zijn kennis met wijsheid te gebruiken.’ 
Intussen is de sjamaan al naar meer dan vijftig landen 
gereisd om het ijs in de harten van de mensen te smel-
ten met zijn ceremonies, workshops en healing circles. 
‘Verandering begint niet buiten jezelf om,’ vertelt hij in 
zijn boek Smelt het ijs in je hart. ‘Niet in de Verenigde 
Naties, niet in regeringsgebouwen, niet in het Witte 
Huis, niet in de parlementen. Het begint hier - hier, in 
je hart. Het is niet de politiek die een verandering in de 
wereld teweegbrengt. De mensen veranderen zichzelf. 
En pas als ze veranderen, zal de wereld volgen.’

Toen ik mijn queeste drie jaar geleden begon wist ik 
al dat ik bij deze sjamaan langs wilde gaan om hem 
de grote inzichten uit mijn reis voor te leggen. Ook 
wilde ik met hem mee op ‘spiritual walk’ over de 
Groenlandse toendra om het ijs in mijn eigen hart te 
laten smelten. Nu het moment dichterbij komt begin ik 
toch wat zenuwachtig te worden voor de ontmoeting 
met deze krachtige sjamaan. Zal ik de antwoorden 
krijgen die ik zoek? Houd ik het vol om tien uur achter 
elkaar zwijgend over de ijzige toendra te lopen, zonder 
eten en drinken? Veel van de eerdere interviews die 
ik heb gedaan in mijn queeste hebben mij tot in het 
diepste van mijn wezen veranderd, met name omdat 
ik vanaf het begin de uitdaging ben aangegaan om de 

inzichten uit mijn reis te realiseren in mijn eigen leven. 
Ik ben dus toch wat benauwd voor een ontmoeting 
met een sjamaan die erop uit is om je ‘diep in jezelf te 
transformeren’. ‘Straks slaat hij drie keer op zijn drum 
en kom je helemaal veranderd terug!’ riep mijn vriend 
al uit. Tja. We gaan het zien.

Smeltwater in mijn hart
‘Dat is een hele interessante vraag, maar nu ga ik 
eerst zingen,’ zegt Angaangaq, de Inuit sjamaan die 
tegenover me zit. We zitten tegenover elkaar op het 
droge gras van de toendra, goed ingepakt tegen de 
ijzige wind. Op de achtergrond schittert het ijs van 
een van de uitlopers van de Groenlandse ijskap in de 
middagzon. Het vijftiende interview in mijn wereld-
wijde zoektocht naar antwoorden lijkt in niets op de 
ontmoetingen die ik tot nu toe had met visionairs, 
wetenschappers, economen en activisten. Zijn gezang 
gaat dwars door mijn hart, dwars door mijn ziel.

‘Smelt het ijs in je hart,’ dat is de boodschap van de 
Groenlandse sjamaan Angaangaq. Een mooi gevonden 
slogan vond ik, en één waar menig marketing expert 
nog een puntje aan kan zuigen. Dat het allesbehalve 
een slogan is, ontdek ik als ik afreis naar Groenland 
en deelneem aan een van de ceremoniën die de 
sjamaan organiseert op de ‘top van de wereld’: een 
spirituele bijeenkomst om het ijs in je hart te smelten 
en je opnieuw te verbinden met de aarde. Tijdens de 
dagenlange bijeenkomst met stiltewandelingen en 
ceremonies loop ik rond met pijn in mijn hart. Mijn 
tranen zitten hoog, als een meer van smeltwater dat elk 
moment kan overstromen. Ik voel me naakt, kwetsbaar. 
Wat doet die sjamaan? Mijn hoofd draait verward in 
kringetjes rond om te begrijpen wat er gebeurt, maar 
Angaangaq lacht me slechts bemoedigend toe. ‘Voel 
gewoon, my young one.’ Dat is geen gemakkelijke 

Foto: Sven Nieder
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opdracht voor iemand die alles wil weten, tot in details 
wil begrijpen hoe het zit. Tijdens de eerste minuten 
van het interview schiet ik dan ook terug in mijn rol 
als serieuze interviewer, maar dat wordt helaas niet 
geaccepteerd. ‘Tijdens mijn antwoorden denkt jouw 
hoofd al aan de volgende vraag, en die daarna. Laat 
het los. Alle antwoorden bestaan al in jouw hart. Wat 
wil je me vragen?’

Wekenlang las ik alle boeken, documentaires en artike-
len die ik kon vinden en bereidde minutieus de onder-
werpen voor en gaf kleurcodes voor het afzonderlijke 
belang en de volgorde van mijn vragen. Ik bekeek eer-
dere interviews uit mijn queeste en luisterde reflecties 
terug. Alles om te zorgen dat ik mijn verhaal in dit laat-
ste interview zou aanvullen met de laatste cruciale puz-
zelstukjes van antwoorden, om mijn boodschap rond te 
kunnen maken in mijn boek en de documentaire, om... 
tja... Het eerlijke antwoord is waarschijnlijk: om me in te 
dekken tegen kritiek, de skepsis, de afwijzing, alles waar 
ik bang voor ben nu mijn drie-jaar-lange queeste tot 
een einde komt en op het punt sta de wereld in te trek-
ken met mijn bevindingen. Wat als niemand wil horen 
wat ik te zeggen heb? Wat als mensen gewoon liever 
naar oliemaatschappijen willen blijven wijzen? Wat als 
ze gewoon niet meer willen doen dan een spaarlamp 

indraaien, om er daarna vanaf te zijn? Wat als ze hele-
maal niet zitten te wachten op een jonge vrouw die 
hen komt confronteren met hun eigen invloed, hun 
eigen verantwoordelijkheid in deze wereld?

Angaangaq kijkt me aan met vriendelijke, begripvolle 
ogen. Ik leg mijn vragen weg. ‘Hoe... kan ik mensen 
helpen?’ stel ik de vraag uit mijn hart. ‘Spreek vanuit je 
hart. Het enige wat je hoeft te doen is de ander aan te 
raken, te omarmen.’ ‘Ik ben bang, Angaangaq,’ zeg ik, 
eerlijker dan ik ooit geweest ben. Het voelt alsof ik ben 
gestript, laag na laag, tot er een essentie over bleef 
waarvan ik niet eens wist dat die bestond. 
‘Bedenk dat er niets verandert als je interessante praat-
jes blijft houden, waarbij iedereen klapt voor die jonge 
vrouw met die mooie inzichten.’ Hij kijkt me liefdevol, 
maar indringend aan. ‘Accepteer je eigen schoonheid, 
ben niet verlegen en ga aan de slag. Verover de wereld 
en ga de mensen vertellen wat je te vertellen hebt.’

ANNE WALRAVEN 
www.futurefuel.nl

April 2016 verschijnt het boek FutureFuel 
bij uitgeverij Carrera.

Foto:  Alfredo

De zeer oude zingt:
er is niet meer bij weinig

noch is er minder
nog is onzeker wat er was

wat wordt wordt willoos
eerst als het is is het ernst
het herinnert zich heilloos

en blijft ijlings
alles van waarde is weerloos

wordt van aanraakbaarheid
rijk

en aan alles gelijk
als het hart van de tijd
als het hart van de tijd

Lucebert



Vorig jaar reisde ik naar haar dorp in Sarayaku in Ecuador 
om onderzoek te doen naar het ongelooflijke verhaal van 
een kleine gemeenschap van 1200 Kichwa mensen in het 
regenwoud, die zich met succes hadden geweerd tegen 
grote oliemaatschappijen en een overheid die hun land 
wilde exploiteren voor winstbejag. Hoe, vroeg ik me af, 
hebben deze mensen in Sarayaku kunnen winnen?

Dit is niet het verhaal dat de meeste mensen kennen 
van Ecuador. Krantenkoppen gaan vooral over Noord-
Ecuador, waar Chevron een gerechtelijke uitspraak  van 
9,5 miljard dollar schadevergoeding aanvecht, voor het 
dumpen van miljoenen liters giftig afvalwater in rivieren 
en het achterlaten van kuilen vol met verontreinigde slib 
die duizenden mensen vergiftigen. Sarayaku ligt in Zuid 
Ecuador, waar de regering boorconcessies verkoopt op 
een grote strook inheems land - met uitzondering van 
Sarayaku. Door hun verzet tegen de oliewinning is de 
gemeenschap een baken van hoop geworden voor 
andere inheemse groepen en voor klimaatactivisten 
wereldwijd. 

Wat ik in Sarayaku aantrof was niet alleen een gemeen-
schap die haar grondgebied verdedigt. Ik ontmoette een 
volk dat gelooft dat hun levensstijl, diep verbonden 

met de natuur, een belofte voor de mens inhoudt, 
door het bevorderen van een visie genaamd 'Sumak 
kawsay' - Kichwa voor ‘goed leven’ - in harmonie met de 
natuur en dat de natuur ook rechten heeft en beschermd 
dient te worden. Naïef en romantisch zult u denken, 
misschien, maar in de grondwet van Ecuador werden in 
2008, voor het eerst in de wereld, de rechten van de 
natuur en specifiek 'sumak kawsay' opgenomen. De 
Boliviaanse grondwet kent een soortgelijke bepaling. De 
bewoners van Sarayaku beschrijven 'Sumak kawsay' als 
het 'kiezen voor verantwoordelijkheid voor de zevende 
generatie boven kwartaalcijfers, herstel boven econo-
mische groei, en het nastreven van welzijn en harmonie 
boven rijkdom en financieel gewin.' De mensen van 
Sarayaku zijn het gezicht van de 21e-eeuwse inheemse 
weerstand. Sarayaku is slechts een kleine gemeen-
schap, maar ze is de strijd aangegaan met de visie en 
overheersing van de westerse wereld, zowel politiek, 
juridisch, als filosofisch. Ze heeft andere inheemse 
gemeenschappen over de hele wereld geïnspireerd.

Verdediging van leven en land 
ik klim aan boord van een Cessna-vierzitter die gepar-
keerd staat op een kleine landingsbaan in de stad van 
Shell, een kleine nederzetting aan de rand van het 

Samen met de Aarde 
Diep in de Amazone verslaat een kleine stam de grote oliemaatschappijen. 

Patricia Gualinga, een kleine vrouw met glanzend zwart haar staat vooraan bij de People’s Climate 
Mars in New York op 21 december, 2014. Achter Gualinga lopen meer dan 400.000 mensen in de 
straten die roepen om wereldwijde actie om klimaatverandering te stoppen. Beroemdheden als 
Leonardo DiCaprio, Sting en Mark Ruffalo staan klaar om de historische mars te leiden, samen met 
een groep inheemse leiders. Gualinga draagt een bord met de tekst ‘hou de olie in de grond.’ 
Ze heeft de wereld rondgereisd om deze boodschap uit te dragen.
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Amazoneregenwoud in het zuidoosten van Ecuador. 
Het stadje is vernoemd naar oliemaatschappij Shell, 
die hier een halve eeuw geleden actief was. Ons 
vliegtuig vliegt laag over de groene jungle. De dichte 
begroeiing wordt alleen doorbroken door rivieren met 
de kleur van chocolademelk, de pezige slagaders van 
het regenwoud. Onder me zie ik een landingsbaan 
van gras en clusters rieten hutten. Dit is Sarayaku. De 
vochtige junglelucht omhult me als ik uit het vliegtuig 
stap. De dorpelingen escorteren mij en mijn dochter 
Ariel, die in Ecuador heeft geleefd en die mijn tolk is, 
naar een grote gemeenschapshut. Gerardo Gualinga, 
de broer van Patricia en een van de leiders van de 
gemeenschap, komt ons tegemoet, gekleed in jeans, 
T-shirt en kniehoge rubberen laarzen, het typische 
schoeisel van het regenwoud. Hij draagt een lange, 
bewerkte houten staf, als symbool van zijn autoriteit. 

"De gemeenschap zit midden in een driedaagse bijeen-
komst om onze politieke- en ontwikkelingsplannen te 
bespreken voor het komende jaar. Kom er bij - ik denk 
dat u het wel interessant zult vinden," zegt hij, terwijl 
hij ons gebaard om hem te volgen naar de rand van 
de brede Bobonazarivier. We gaan aan boord van een 
gemotoriseerde kano en varen 10 minuten stroomop-
waarts. Bij een kleine nederzetting gaan we aan land 
en wandelen naar een zanderig dorpsplein. In een 
ovaal gebouw met een rieten dak, ontmoeten we José 
Gualinga, een andere broer van Patricia' en voormalig 
president van Sarayaku. Gualinga leidt een bespreking 
over hoe de gemeenschap druk kan uitoefenen op 
de Ecuadoraanse overheid, om uitvoering te geven 
aan het arrest van het Inter-Amerikaanse Hof van de 
rechten van de mens. Dat Hof sprak in 2012 uit dat de 
Ecuadoraanse regering toestemming van de inheemse 
bevolking had moeten krijgen alvorens toestemming 
te geven om naar olie te boren op grondgebied van 
Sarayaku. Tijdens vervolghoorzittingen in Costa Rica, 
oordeelde het hof dat de regering excuses moest aan-
bieden aan de bewoners van Sarayaku en $1,25 miljoen 
schadevergoeding moest betalen, plus de lonen van de 
advocaten. “De beslissing van het gerecht”, aldus Mario 
Melo, advocaat voor de Sarayaku, "is een belangrijke 
bijdrage aan een meer diepgaande bescherming van 
de rechten van inheemse volkeren", en, "het is een 
voorbeeld van waardigheid die veel andere landen en 
volkeren over de hele wereld zal inspireren."

Tijdens een lunchpauze legt Mario Santi, president van 
Sarayaku tot 2008, de geschiedenis van hun strijd uit. In 
het begin van deze eeuw liet de regering oliebedrijven 
toe in dit gebied. Veel gemeenschappen verkochten 
rechten aan de oliemaatschappijen om naar olie te 
zoeken en te boren. Sarayaku was de enige gemeen-
schap die weigerde om met de grote oliemaatschap-
pijen in zee te gaan. De regering van Ecuador negeerde 
de weigering van de gemeenschap en tekende in 1996 
een contract met de Argentijnse oliemaatschappij 
C.G.C. voor de exploitatie van olie in Sarayaku. In 2003, 
kwamen werknemers van C.G.C., met particuliere 
bewakers  en Ecuadoriaanse soldaten in een helikopter 
aan om explosieven te plaatsen en om testbronnen 
te graven. Sarayaku werd toen gemobiliseerd. "We 
sloten de scholen, stopten met ons werk en maakten 
ons klaar voor de strijd," zegt Santi. Toen de petrole-
ros, werknemers van de oliemaatschappij, een groot 

gebied hadden vrijgemaakt - dat landbouwgrond van de 
gemeenschap was - trokken de bewoners van Sarayaku 
zich terug. Diep in de jungle maakten ze noodkampen, 
vanwaar ze hun verzet organiseerden."Tijdens de zes 
maanden van strijd, was er sprake van foltering, ver-
krachting en veel lijden voor ons volk, met name voor 
onze moeders en kinderen," vertelt Santi. "We keerden 
terug met grote psychische problemen. Al die militairen 
die kwamen. Dit was een zeer, zeer slechte tijd."

In hun junglekampen beraamden de Sarayakuleiders een 
plan. De vrouwen van de gemeenschap brouwden een 
partij chicha, de traditionele Ecuadoraanse sterke drank 
gemaakt van gefermenteerde cassave. Op een nacht, 
reisde een groep van hen heimelijk door de jungle, 
geschaduwd door mannen van het dorp. Aangekomen 
bij het belangrijkste kampement van de petroleros, 
boden de vrouwen hen hun chicha aan en keken toe 
hoe de mannen feest vierden. Na hun drankfestijn 
vielen de petroleros al snel in slaap. Maar toen ze de 
volgende ochtend wakker werden, waren ze snel weer 
nuchter toen ze in de lopen van hun eigen automati-
sche wapens keken, die op hen gericht werden door de 
vrouwen en mannen van Sarayaku. De bewoners van 
Sarayaku bevolen de petroleros om te verdwijnen van 
hun voorouderlijke land. De doodsbange werknemers 
vluchtten weg zonder hun wapens en keerden nooit 
meer terug. Later kwam een Ecuadoraanse generaal 
onderhandelen met de leiders van de gemeenschap 
voor de teruggave van de wapens.

Ik vraag Santi waarom Sarayaku weerstand bood. Er 
verschijnt een zachte glimlach op zijn tanige verweerde 
gezicht. Onze voorouders vertelden ons dat we moes-
ten strijden voor ons grondgebied en onze vrijheid, 
zodat we geen slaven zouden worden van de nieuwe 
vorm van kolonisatie. "De waterval, de insecten, de 
dieren, de jungle geven ons leven," vertelt hij. "Omdat 
de mensen en de jungle een relatie hebben. Voor de 
westerse kapitalistische wereld is de jungle niet meer 
dan een gebied om aan olie en grondstoffen te komen. 
Voor de inheemse bevolking is de jungle alles, het is 
ons leven - we kunnen niet zonder." Sarayaku wil nu 
andere inheemse volkeren helpen om weerstand te 
bieden om hun manier van leven te verdedigen. "Onze 
boodschap nemen we mee naar Azië, Afrika, Brazilië en 
andere landen die de klimaatverandering bespreken, 
wij bieden een alternatieve manier van ontwikkeling 
- de ontwikkeling van het leven. Dit is onze economie 
van het leven - sumak kawsay - niet alleen voor ons, 
maar ook voor de westerse wereld. Als men het leven 
van de jungle ondersteund hoeft men niet bang te zijn 
voor wereldwijde opwarming van de Aarde. 

Inheemse klimaatkrijgers 
Het Sarayakuverhaal is slechts het laatste verhaal in de 
langdurige strijd om Ecuador's natuurlijke rijkdommen. 
De oliewinning begon in 1964, toen de Amerikaanse 
oliegigant Texaco begon met boorwerkzaamheden op 
inheems land in Noord-Ecuador. (Texaco is later opge-
kocht door Chevron). Toen de oliemaatschappij in 1992 
vertrok, liet het de ergste olie-gerelateerde milieuramp 
achter op de planeet, aldus Amazon Watch, een non-
profit organisatie die inheemse rechten verdedigt. De 
verwoeste en vergiftigde regio staat bekend als het 
‘Chernobyl regenwoud’. Ondanks het feit dat men voor 
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de verwoesting schadevergoeding eist van Chevron, is 
de Ecuadoraanse regering van President Rafael Correa 
begonnen met een nieuwe agressieve ronde van olie-
winning in zuid Ecuador en wil het duizenden hectaren 
land openstellen voor exploitatie. Het meeste land van 
Sarayaku is uitgesloten in deze nieuwe ronde van olie-
boringen, maar nabijgelegen gemeenschappen, worden 
bedreigd. Sarayaku sluit zich daarom aan bij het protest 
van haar buren. José Gualinga zegt dat deze strijd gro-
tere gevolgen heeft. "Wij doen dit om de CO2-emissies 
en globale opwarming van de Aarde te stoppen. De 
strijd van de inheemse volkeren biedt een opening voor 
het redden van Pachamama (moeder Aarde)." 

De levende jungle 
ik volg Sabino Gualinga, een 70-jaar-oude sjamaan, terwijl 
hij lichtvoetig door de dichte wirwar van begroeiing loopt. 
Met snelle behendige bewegingen kapt hij met zijn 
machete een pad door de jungle voor mij en Ariel. Hij 
stopt en wijst naar een boom."De schors van die boom 
helpt griep genezen. Dit," zegt hij, wijzend naar een 
verweerde, grijze boomstam,"helpt om koorts tegen te 
gaan. Die plant daar helpt bij psychische problemen."

’s avonds komen Gerardo en José, de zonen van Sabino, 
na een lange dag vol vergaderingen, bij ons zitten om 
te praten over de Sarayaku-reis. José, president van 
Sarayaku van 2011 tot 2014, leidde zijn gemeenschap 
voor het Inter-Amerikaanse Hof voor de mensenrech-
ten. Deel van het arrest van het Hof was de eis aan de 
Ecuadoraanse overheid om zich te verontschuldigen 
voor Sarayaku. Ik betwijfelde of dit ooit zou gebeuren, 
maar José hield vol. In oktober 2014, stond Ledy Zuniga 
de minister van Justitie van Ecuador, op het zanderige 
gemeenschapsplein in Sarayaku met  een buitengewone 
boodschap: "Wij bieden publiekelijk onze verontschuldi-
ging aan voor het schenden van inheems eigendom, de 
culturele identiteit en het recht op raadpleging, waar-
door het leven van mensen en hun persoonlijke integri-
teit ernstig in gevaar is gekomen en voor de schending 

van het recht op justitiële bescherming," verklaarde ze. 
De uitspraak van het Hof en de officiële verontschuldiging 
van de regering lijken Sarayaku een vorm van bescher-
ming te hebben gegeven tegen nieuwe olieboringen op 
hun grondgebied. "Wij hebben aangetoond dat wetten 
kunnen veranderen," aldus Gerardo. "We hebben niet 
alleen voor Sarayaku gewonnen, maar voor heel Zuid-
Amerika." 

Een sleutelelement in het succes van Sarayaku is dat 
men overal waar men maar kan het verhaal vertelt. 
Eriberto Gualinga een van de bewoners van Sarayaku 
is opgeleid in videografie en heeft een film gemaakt 
over zijn gemeenschap; 'Kinderen van de Jaguar', die 
won in 2012 de prijs voor beste documentaire op het 
filmfestival van National Geographic. Sarayaku heeft 
ook de sociale media omarmd. Leden van de gemeen-
schap nemen me mee naar een rieten hut waar jonge 
mensen rond computers zitten en Facebook-pagina's en 
websites bijwerken via een satelliet-internetverbinding. 
"Als de staat ons nu wil vernietigen," zegt José "hebben 
we internationale getuigen. We kunnen mensen de 
waarheid vertellen."

Een gestage stroom regen valt op het rieten afdak. De 
dikke regendruppels maken een ploppend geluid op 
de brede bladeren van de bomen. In een andere hut 
speelt iemand zacht gitaar. Kippen en kinderen lopen 
rond. "Wij zijn miljonairs," zegt Gerardo, wijzend naar 
de jungle die ons omringt. "Alles wat we nodig hebben 
is hier." José staart in het vuur. "We zijn maar een klein 
volk, maar we zijn een symbool van het leven. Iedereen 
moet samenkomen om het leven van de mens en de 
Aarde te ondersteunen en te beschermen."

DAVID GOODMAN 
 
Bron: YES-magazine
Vertaling Henk Gloudemans
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Terwijl vroeger vlees gereserveerd werd voor zondagen 
en feestdagen, kan nu dagelijks drie keer per dag vlees 
gegeten worden. Andere volkeren, vooral in Azië, begin-
nen nu ons consumptiepatroon te copiëren. 54% van de 
wereldbevolking woont in dit dichtbevolkte continent. 
Als zij van levensstijl veranderen, dan is dat een planetai-
re aardverschuiving. Letterlijk. Neem nu de Chinezen. Ze 
zijn met 1,4 miljard mensen, 20% van de wereldbevolking, 
maar ze beschikken slechts over 6% van de landbouw-
grond in de wereld en 6% van het beschikbare zoete water. 
Omdat de helft van de wereldvarkensvleesconsumptie 
zich in China bevindt, moeten ze de gronden en de vee-
voedergrondstoffen in andere continenten opeisen. 
Bijvoorbeeld en hoe langer hoe meer in Afrika.

En de Indiërs? Tot voor kort waren ze massaal vegetariër, 
omwille van hun religie. Maar ook zij beginnen het para-
dijs van McDonald's binnen te treden. En... binnen tien 
jaar zijn er meer Indiërs dan Chinezen. Voor de globali-
sering en democratisering van de consumptie van dier-
lijke eiwitten hebben we drie tot vier planeten nodig. 
En we hebben er maar eentje! Maar waarom zouden 
Indiërs en Chinezen zich dit niet kunnen veroorloven, 
als wij Europeanen dat 'mogen'?

Soja voor veevoer
Een hoofdbestanddeel van veevoer is meestal soja. Het 
is origineel een heilige plant van China. Niets mis mee 
dus, maar het feit dan bijna 80 % van alle soja in de we-
reld voor veevoeding bestemd is, is een ultieme vorm 
van verkwisting. Samen met maïs zorgen ze ervoor dat 
wij goedkoop varkensvlees, kip, kalkoen en rundvlees 
kunnen kopen. De meeste soja, die via zeehavens onze 
contreien binnenstroomt, komt van de Braziliaanse 
savanne. Het betreft de Cerrado, een gebied van 2 mil-
joen km2 in het hart van Brazilië, waar de biodiversiteit 
even belangrijk is als in het meer bekende Amazone-
woud. Het herbergt het grootste onderwaterreservoir 
ter wereld. Momenteel verandert het klimaat serieus 
in Brazilië, omwille van de vernietiging van de Cerrado en 
van andere ecosystemen. Terwijl het tien jaar geleden in 
Cuiabá (hoofdstad van deelstaat Mato Grosso) al amper 
uit te houden was met pieken van 40 graden celsius, gaat 
dat de laatste tijd in de richting van 50 graden...

Waarom is de Noorse zalm in een supermarkt zo goed-
koop? Wat de kip is in de bio-industrie, is de zalm in de 
exploderende aquacultuur. In de Noorse fjorden wordt 

hij in bakken gekweekt met veel antibiotica tegen ziek-
tes; met soja uit Brazilië en vismeel uit Peru. Je kunt 
dus bij een zalmschotel eens mijmeren over solidariteit 
en de reis die veevoer vanuit Peru, Brazilië, Argentinië, 
Bolivia, Paraguay moet afleggen. Inderdaad immense 
soja-monocultuurvlaktes vind je niet alleen in Brazilië, 
maar ook in deze opgesomde landen (behalve Peru), 
alsook in de Verenigde Staten en hoe langer hoe meer 
op het Afrikaanse continent. In elf Afrikaanse landen 
ontmoeten Chinezen en Brazilianen elkaar in het uitzaaien 
van monocultuur soja voor Eurazië. Ook andere spelers 
doen in heel wat landen aan landgrabbing (inpikken 
van vruchtbare gronden), in dienst van de veevoeder-
honger in Eurazië. Zo bestaat er momenteel de triangel 
Mozambique-Brazilië-Japan. Braziliaanse fazendeiros/
grootgrondbezitters planten in Noord-Mozambique soja, 
Japan zorgt voor de infrastructuur (havens en wegen) en 
de president van Mozambique noemt het 'ontwikke-
ling'. Hij geeft groen licht.

Hoge vleesconsumptie en klimaat?
Wat heeft dit alles met klimaat te maken? Vleespro-
ductie is mee verantwoordelijk voor de opwarming van 
de aarde, daar er o.a. heel wat CO2 vrij komt door ont-
bossing vér van ons bed en door lachgas van de hoge 
mestconcentraties in eigen land. Bij herkauwers komt 
daar nog de metaanuitstoot bij, omwille van de vier 
magen. Metaan is qua opwarmingspotentieel 23 keer  
groter dan CO2, al wordt het in de atmosfeer sneller af-
gebroken dan CO2. Zo komt het dat de uitstoot van een 
rund ongeveer gelijkstaat aan een kleine auto.

Zelf ben ik geen vegetariër, maar samen met Wervel sta 
ik voor 'Zondag vleesdag' of 'minder, maar beter (vlees). 
Solidariteit voor de Europese consument kan zijn: de on-
zichtbare veevoederstromen 'openbaren', zelf minder 
maar beter vlees eten (flexitariër of vegetariër worden) 
en inzetten op andere, Europese eiwitbronnen. Zo kun-
nen we met zijn allen voorkomen dat hoe langer hoe 
meer grond van de Afrikaanse boerenlandbouw wordt 
ingepikt ('landgrabbing') voor óns veevoer. En... dat de 
stijging van de zeespiegel niet op de eerste plaats de 
armsten in onze wereld raakt.
 
LUC VANKRUNKELSVEN
Werkgroep voor Rechtvaardige en Verantwoorde 
Landbouw. Zijn laatste boek heet: 
VOEDING VERKNIPT www.wervel.be Bron: netrv.be

Solidariteit en klimaatkeuze 
op mijn bord
Wat doet een volk, als het economisch sterker wordt? Juist, ja, meer vlees- en zuivelproducten con-
sumeren. Zo veranderde ons voedselpatroon grondig sinds de 'golden sixties'. De doorsnee Belg en 
Nederlander eet veel dierlijke eiwitten in allerlei vormen en bereidingen, al neemt de consumptie de 
laatste jaren wat af.



Aandacht is een geschenk 
dat je ontvangt en geven kunt.
Ze is niet alleen op zichzelf gericht.
Ze ziet ook de ander. 
Ze verspreidt licht.
Ze heeft fantasie.
Ze haalt mensen uit de schaduw.
Ze is attent en creatief.
Ze denkt aan wie gemist wordt.
Ze kan stil zijn.
Maar ook stem geven aan wat vergeten wordt.
Aandacht is voedsel voor de ziel,
onmisbaar als de liefde.

Marinus van den Berg

Foto: A. de Lima

AANDACHT


