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Wat we werkelijk moeten doen om de wereld te redden 
 

Het komt steeds dominanter in het nieuws: er zijn grote problemen met het milieu, de 

biodiversiteit en het klimaat. Of je er nou in ‘gelooft’ of niet, of je nou vindt dat ‘wetenschap 

ook maar een mening is’, of je nou denkt dat het allemaal een leugen is, dat maakt niets uit. 

Want het milieu, de biodiversiteit, het klimaat, de planeet aarde en de kosmos zijn volstrekt 

onverschillig over ons. 

 

Maar zelfs als je er wél van overtuigd bent dat het grote problemen zijn, zelfs dán is het heel 

moeilijk om te bevatten wat we moeten doen om de wereld te redden. Als confrontealist vind 

ik dan ook dat we er geen doekjes om moeten winden. Dit is wat er moet gebeuren:  

 

1 — Alle armen moeten arm blijven.  

Het maakt niet uit waar je geboren bent, iedereen wil hetzelfde. Gezond en gelukkig zijn, 

school, werk, partner, kinderen, huisje, boompje beestje. Dat moet stoppen.  

 

2 — Alle rijken moeten hun vermogen afstaan.  

De armste 50 procent van de wereld bezit slechts 2 procent van het totale vermogen, terwijl de 

rijkste 10 procent ruim driekwart van de mondiale rijkdom in handen heeft. Dat moet stoppen.  

 

3 — Bevolkingsgroei moet krimp worden.  

Op dit moment groeit de wereldbevolking met 1% per jaar. In dat tempo zitten we in 2050 op 

10 miljard mensen. Dat moet stoppen. Bij een bevolkingskrimp van 1% per jaar zitten we in 

2050 op 6 miljard en in 2100 op 1,3 miljard mensen. Dat is perfect.  

 

4 — Economische groei moet krimp worden.  

De wereldwijde uitstoot van CO2 als gevolg van onze groei-economie was in 2022 zo’n 37 

gigaton. Dat moet terug naar nul. De economie moet krimpen met evenveel procenten als-ie 

gegroeid is. Vanaf nu.  

 

5 — Iedereen moet 20% van het inkomen inleveren.  

Kun jij dan nog wel rondkomen? Vast wel. Maar jouw leven is niet van belang. De overleving 

van de menselijke soort is het enige dat telt. Vanaf nu.  

  



6 — Iedereen moet 50% van het spaargeld inleveren.  

De geld is niet meer van jou, maar van de wereld. Inleveren die handel. Voor het grotere goed. 

Vanaf vandaag.  

 

7 — Iedereen moet overal nog eens tien jaar in volledige lockdown gaan.  

In 2020 was de uitstoot van CO2 zo’n 7% minder door de wereldwijde lockdowns. Na tien jaar 

lockdown is de uitstoot dus met de helft verminderd. Dat is een goed begin.  

 

Bovenstaande maatregelen staan gelijk aan het energie-equivalent van de gezamenlijke 

inspanning die we ons als menselijke samenleving moeten getroosten om onze leefomgeving 

te herstellen.  

 

Ben je geschokt? Heb je je groei-economische buik hartelijke laten schudden? Omdat het 

onmogelijk, onrealistisch en volkomen naïef is? Oh ja? Bedenk dan dat geen énkele van de 

maatregelen die op dit moment op mondiaal niveau genomen worden om de uitsterving van 

de menselijke soort te voorkomen, ook maar in de búúrt komt van bovenstaand energie-

equivalent. Geen enkele.  

 

Meer weten?  

 

https://www.demensalsgrens.nl  

 

‘De mens als grens — Over de onbuigzame barrières van ons bestaan’.  

 

https://www.demensalsgrens.nl/

