
Stemmen over De mythe van de groene economie

‘Dit voor een breed publiek geschreven werk bevat een verontrustende en 
vernieuwende analyse van de sociale achtergronden van de klimaatcrisis. 
Anneleen Kenis en Matthias Lievens formuleren een scherpzinnige kri-
tiek op de dominante benadering van “de groene economie”, die wei-
nig anders in blijkt te houden dan een technocratisch, centralistisch en 
slechts licht vergroend kapitalisme. Met veel durf en inzicht pleiten  
de auteurs voor een radicale verandering in de richting van een recht-
vaardige en ecologisch verantwoorde samenleving, die breekt met het 
ongefundeerde vertrouwen in marktdenken en technologische oplos-  
singen. Het boek is een absolute aanrader voor iedereen die bezorgd is 
over het uitblijven van een effectief klimaatbeleid.’
Dr. Marius de Geus, Politieke Filosofie, Universiteit Leiden

‘Dit boek is een must voor iedereen die zich zorgen maakt over de 
toekomst van onze aarde. De meerwaarde ligt vooral in het feit dat de 
auteurs het klimaatdossier terug politiseren, waarbij ze de echte oorzaken 
van de huidige ecologische en sociale crisis op een goed gedocumen-
teerde wijze  blootleggen. Het siert hen dat ze geen pasklare dogmatische 
antwoorden naar voor schuiven: de toekomst is open. Maar ze geven wel 
creatieve aanzetten en ik kan alleen maar hopen dat dit boek tot een diep-
gaand debat leidt binnen de groene beweging die zich inderdaad – zoals 
de auteurs in de epiloog stellen – dringend moet heruitvinden.’
Vera Dua, voormalig voorzitter Groen, voormalig Vlaams minister van 
Landbouw en Milieu

‘De mythe van de groene economie maakt een zeer scherpe analyse van het 
huidige milieubeleid. Zoals de titel al doet verwachten zijn de auteurs 
op hun best in het beschrijven van wat er grondig fout loopt, en wie hier 
allemaal (zelfs met de beste bedoeling) schuldig aan is. Gelukkig worden 
er ook oplossingen voorgesteld. Oplossingen waarin vakbonden inder-
daad een cruciale rol zullen spelen. En die nu ook al opnemen.’
Marc Leemans, voorzitter acv

‘Hoewel het interessant geweest zou zijn de huidige rol van de vakbon-
den inzake het verzoenen van arbeid en milieu sterker uit te werken, 
reikt het boek zeker elementen aan die deze rol niet alleen actualiseren 
maar ook verder kritisch benaderen. Kortom, een goed gedocumenteerd 
boek en zeker ook voor syndicalisten “food for thought”… en actie.’
Caroline Copers, Algemeen Secretaris Vlaams abvv



‘Ik ken geen ander boek dat op zo’n heldere, bevattelijke en beknopte 
wijze de ecologisch-sociale crisis in beeld brengt, vervolgens de wortels 
ervan blootlegt om tenslotte de voorgestelde oplossingen en wegen uit 
deze crisis genuanceerd en wel afgewogen in kaart te brengen. Het 
betoog is bijzonder goed geïnformeerd, de kritiek op de strategieën om 
het kapitalisme te “vergroenen” is ijzersterk geargumenteerd. Hoofdstuk 
twee over de postpolitieke begoocheling van “allemaal samen, allemaal 
groen, allemaal ecologisch verlicht” is onthutsend, het stuk over het 
“commonisme” is bijzonder actueel. De schets van het eco-socialistisch 
alternatief voor de verbrandingseconomie van het kapitalisme moet 
hoogdringend onderwerp van een brede discussie worden. De kalmte 
van het betoog, het gebrek aan elke schreeuwerigheid en ideologische 
agressie, is bewonderenswaardig.’
– Prof. Ullrich Melle, Milieufilosofie, ku Leuven

‘Een terechte en boeiend uitgewerkte waarschuwing dat transities iets an-
ders horen te zijn dan dunne laagjes bio-ecologische vernis over sociaal 
onrechtvaardige en ecologisch onduurzame systemen.’
Prof. Thomas Block, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, UGent

‘Dit boek komt niets te vroeg. Op het moment dat de transitie-initiatieven 
een versnelling hoger gaan, dat nieuwe krachtige transitienetwerken 
ontstaan, komt de analyse van de auteurs als geroepen. Een eenvoudige 
vergroening van de economie is gepasseerd als oplossing, meer zelfs, 
is verdacht. Het pleidooi voor een herpolitisering, voor een radicale 
maatschappelijke keuze voor een nieuw economisch en maatschappelijk 
model, voor het koppelen van sociale en politieke actie aan beweging is 
zeer herkenbaar voor de sociale bewegingen. Met het concept van sociaal-
rechtvaardige transitie proberen wij er samen met de vakbond werk van 
te maken. Slotsom: Scherpe en zeer onderbouwde analyse, heldere maat-
schappelijke oproep en nu graag nog honderden ideeën én militanten 
voor de realisatie van de nieuwe sociale strijd die “just transition” is.’
Ann Demeulemeester, Algemeen Secretaris acw
   
‘Voor sommige milieuactivisten zijn werknemers degenen die ongebrei-
delde groei en vervuilende industrie mogelijk maken. Voor de schrijvers 
van dit boek zijn het degenen die beslissende bondgenoten kunnen zijn. 
Zoals wij werknemers overtuigen van collectieve kracht, zo wil ik samen 
met de schrijvers van dit boek pleiten voor het versterken van elkaars  
beweging: samen staan we sterk, samen maken we het verschil.’
Lot van Baaren, Bondsbestuur Abvakabo fnv



‘Dit boek is een stevig onderbouwde afrekening met diegenen die denken 
dat een dikke truiendag of een lied voor het klimaat de ecologische catas-
trofe die op ons afkomt, kan tegenhouden. Waar de auteurs steevast op 
wijzen is dat de opwarming van deze planeet onlosmakelijk verbonden 
is met een economisch systeem.  Hiermee wordt de ware inzet van de 
ecologische beweging opnieuw op tafel gelegd. En als lezer wordt men ge-
dwongen om hierover ook een standpunt in te nemen. Want, één ding is 
zeker: dit boek zal door de vlotheid waarmee het geschreven is, de ambitie 
die ervan afspat en de sterkte van haar argumenten werkelijk niemand 
onberoerd laten. Zelden zo een overtuigende wake up call gelezen.’
Thomas Decreus, doctoraal onderzoeker, Politieke filosofie ku Leuven

‘De auteurs van dit boek geven een heldere stand van zaken van de kli-
maatdiscussie en maken duidelijk dat dit gaat over méér dan ecologie. 
De vaak onderbelichtte sociale dimensie van de opwarming van de aarde 
krijgt hier terecht een volwaardige plaats.’
Bogdan Vanden Berghe, Algemeen directeur 11.11.11

‘De mythe van de groene economie wordt hier tot in de diepste lagen ont-
maskerd. Binnen de perverse logica van het kapitalisme is er geen uitweg 
uit de ecologische crisis, dat wordt hier glashelder uiteen gezet. Het boek 
brengt een krachtig en overtuigend pleidooi voor een radicaliseringspro-
ces om die vernietigende logica te vervangen door een nieuwe agenda 
voor echte democratie en sociale rechtvaardigheid.’
Alma De Walsche, mo*magazine

‘Dit boek drukt je met de neus op de feiten. Het legt bloot hoe we de 
ecologische crisis mentaal blijven verdringen. Dat is ook niet zo verwon-
derlijk, als je je de diepgang van de nodige hervormingen realiseert. Per 
slot van rekening moet het mondiale kapitalisme worden omgebouwd tot 
iets anders. De auteurs maken alvast komaf met elke naïviteit omtrent 
zekere, snelle en gemakkelijke oplossingen. Toch is het boek wars van 
doemdenken. Als je je op een vruchtbare manier voor een betere wereld 
wil inzetten, ben je maar beter goed geïnformeerd over hoe die wereld 
echt in elkaar zit.’ – Prof. Dries Lesage, Politieke Wetenschappen, UGent

‘Dit boek is een fris, verhelderend en toegankelijk boek, dat verder durft 
te denken dan de gebruikelijke technologische, financiële en wetenschap-
pelijke invalshoeken rond klimaat, en dat het woord “kapitalisme” weer 
scherp op de agenda zet. (...) Een echte aanrader!’
Jeanneke van de Ven, Ecofeministe, Transitiebeweging
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Over de auteurs

Anneleen Kenis (1980) is licentiaat in de psychologie en master in 
de duurzame ontwikkeling en menselijke ecologie. Ze is onderzoek-
ster aan de kuLeuven waar ze momenteel werkt aan een doctoraat 
over ecologisch burgerschap, bewegingsopbouw en politisering. An-
neleen nam deel aan talrijke klimaatacties in binnen- en buitenland.

Matthias Lievens (1980) is licentiaat in de politieke wetenschappen, 
de sociale en culturele antropologie, en de filosofie; hij schreef een 
doctoraat in de politieke filosofie. Momenteel werkt hij als post-doc-
toraal onderzoeker aan de kuLeuven. Matthias is actief in de vzw 
Climaxi. Hij is (co-)auteur van ‘Gebroken Vitrines. De andersgloba-
listen tien jaar na Seattle’, en van ‘Socialisme en Democratie in de 
21e eeuw’.



Dankwoord

Een boek is nooit louter het werk van één of twee individuen: elk 
boek staat op de schouders van een grotere groep mensen die er 
bewust of onbewust aan hebben bijgedragen. In het bijzonder is dit 
werk schatplichtig aan al die mensen en groepen die vandaag op-
komen voor climate justice of klimaatrechtvaardigheid. Met een kri-
tische geest en enorme creativiteit laten zij zien welke gevaren de 
vermarkting van de aarde inhoudt, en wat mogelijk wordt als we de 
omgekeerde beweging maken en de kaart trekken van de commons 
en de radicale democratie.

We willen een bijzonder woord van dank richten aan Barbara Van 
Dyck, Jef Peeters, Jeanneke van de Ven, Lien Vrijders, Filip Debodt, 
Mathias Bienstman, Stijn Neuteleers, Wiebe Eekman, An Gordier, 
Famke Vekeman, Mieke Van den Broeck en David Heller. Zij gaven 
erg geapprecieerde commentaar op eerdere versies van het manus-
cript. Peter Tom Jones gaf heel waardevolle feedback rond een aantal 
wetenschappelijke en technische kwesties. Thomas Blommaert en 
Jos Hennes van epo begeleidden ons met veel geduld en sympathie 
in de totstandkoming van het boek. Mede dankzij hen hopen we erin 
geslaagd te zijn wars van onze academische beroepsmisvorming een 
leesbaar boek te hebben afgeleverd. We danken hen en Jan Van Arkel 
om hun schouders te hebben gezet onder dit project. Uiteraard zijn 
we zo koppig geweest niet alle commentaren en suggesties zomaar 
te volgen. Enkel wij zijn dan ook verantwoordelijk voor de inhoud 
van het boek.

We willen Erik Swyngedouw bedanken om ondanks zijn uiterst 
drukke agenda toch de tijd te hebben genomen om het boek te lezen 
en het van een stevig en erg gewaardeerd voorwoord te voorzien. 
Dezelfde dank gaat uit naar Peter Polder, ook voor de vruchtbare ont-
moetingen op het terrein, van Kopenhagen tot België en Nederland. 



12 de mythe van de groene economie

Daarnaast willen we Marc Leemans, Vera Dua, Thomas Decreus, 
Lot van Baaren, Alma De Walsche, Caroline Copers, Ann Demeule-
meester, Barbara Van Dyck, Thomas Block, Bogdan Vanden Berghe, 
Marius de Geus, Ullrich Melle, Jeanneke van de Ven en Dries Lesage 
hartelijk danken om het boek op voorhand te hebben doorgenomen, 
en voor hun appreciatie ervan.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar An Gordier, die sa-
men met ons in de vroege en late uurtjes voor Luka zorgde, en zon-
der wie de afwerking van dit boek helemaal onmogelijk was geweest. 


