
KLIMAATVERANDERING
WAT TE DOEN?



Jelmer Mommers

Er is – zonder enige 
twijfel - sprake van 
klimaatverandering, 
met verregaande 
gevolgen voor 
mensen, dieren en 
het milieu



• Klimaatverandering beperken 
heeft nu de hoogste prioriteit.
Als je méér opwarming voor-
komt en je beter aanpast, heb je 
minder menselijk lijden. Als je 
niks doet, kies je voor menselijk 
lijden.

• De klimaatcrisis is ook een ‘crisis 
van de verbeelding’. Laten we 
deze doorbreken. Laten we  
toekomsten verzinnen die zowel 
rijk als arm verleiden, die een 
verhaal bevatten over een vreed-
zame mondiale samenleving 
ondanks een steeds vijandiger 
klimaat.



René ten Bos

• het antropoceen is een voorstel van 
wetenschappers om een nieuw 
geologisch tijdvak te introduceren

• in dit tijdvak kenmerkt de mens 
zich door desoriëntatie – wij zijn 
verdwaald 

• we moet eerst maar gaan zitten, 
ons wennen aan die nieuwe 
omgeving en proberen die te 
doorgronden

• een groot gevaar is dat overheden 
in de verleiding komen om met 
snelle technocratische ‘quick fixes’ 
te komen, zoals climate enginee-
ring



• ik pleit ook niet voor een nieuwe 
ethiek

• het antropoceen vergt wel een 
ander soort denken

• ik pleit voor terughoudendheid 
zowel met betrekking tot de 
natuur als met betrekking tot het 
denken

• het kapitalisme is zonder enige 
twijfel een groot probleem omdat 
het op geen enkele manier 
terughoudendheid aanmoedigt
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Je moet je leven veranderen







JE MOET JE LEVEN VERANDEREN

• de mens wordt opgevat als een wezen dat zich 
voortdurend oefent om zijn leven te verande-
ren en daarmee zichzelf te herscheppen

• ethiek wordt opgevat als antropotechniek, als 
een aantal mentale en fysieke oefenmethodes 
waarmee de mensen hun kosmische en sociale 
immuunstatus ten opzichte van vage levens-
risico’s en acute doodszekerheid proberen te 
optimaliseren

• een theorie van het oefenende bestaan, een 
pleidooi voor het oefende leven en een 
(nieuwe) leuze: ‘Leve het co-immunisme!’



Wie mag het zeggen?
de enige autoriteit die tegenwoordig mag zeggen:
‘Je moet je leven veranderen!’ is de wereldwijde 
crisis. 
het is een vermaning die zich tot allen en tot 
niemand richt: ‘Verander je leven! Anders zal 
vroeg of laat de volledige onthulling jullie laten 
zien wat jullie in de tijd van voortekenen 
verzuimd hebben!’

Wie kan het horen?
diegenen die de oren niet meer sluiten (…), die 
zich niet langer als detached cosmopolitan
spectators opstellen, die oog hebben voor de 
verticale spanningen in de menselijke existentie

Wie gaat het doen?
ik! een fakir van de co-existentie met alles en
allen, die mijn voetafdruk op de omgeving moet
reduceren tot het spoor van een veer



Wat wordt van ons gevraagd?

dat we ons opvatten als een ‘immuunsysteem’ dat 
het eigene niet definieert binnen de horizon van 
het organismische egoïsme, maar zich in dienst 
stelt van een etnisch of multi-etnisch, institutio-
neel en intergenerationeel verruimd zelfconcept
dat we immuniteit opvatten als co-immuniteit
dat we werken aan een efficiënte co-immuniteits-
structuur voor de leden van de ‘wereldsamen-
leving’
dat we ons opvatten als medewerkers aan het 
door en door concrete project van een wereldwijd 
immuundesign
dat we ons door dagelijkse oefeningen de goede 
gewoonten van gemeenschappelijk overleven 
eigen maken



THICH NHAT HANH



• geboren op 11 oktober 1926 in 
Vietnam

• hij maakt deel uit van de groep 
Vietnamese boeddhistische 
monniken die zich tegen de 
oorlog verzet

• sinds 1966 leidt hij de monas-
tieke gemeenschap en leken-
groep ‘Tiep Hien’ / ‘Order of 
Inter-Being’

• in 1982 sticht hij het boeddhis-
tische centrum Plum Village, 
een meditatiegemeenschap in 
de Dordogne in Frankrijk

• in november 2014: een hersen-
infarct 



VORM IS LEEGTE, LEEGTE IS VORM

• zijn betekent inter-zijn / 
existentie betekent co-
existentie

• ‘leegte’ maakt inter-zijn 
mogelijk

• ‘leegte’ betekent leeg van 
een afzonderlijk zelf

• ‘leegte’ is de voorwaarde 
voor de mogelijkheid van 
aandacht

• je kunt oefenen voor een 
leven in aandacht



‘ENGAGED BUDDHISM’

Om de ware betekenis van 
het boeddhisme weer tot 
uitdrukking te brengen is 
het begrip ‘geëngageerd 
boeddhisme’ in het leven 
geroepen. (…) Het is niet de 
bedoeling dat boeddhisme 
uitsluitend in kloosters, 
meditatieruimten of boed-
dhistische centra wordt 
gepraktiseerd. We kunnen 
het overal en in elke situatie 
waarin we ons bevinden tot 
uitdrukking brengen. 



OEFENINGEN VOOR
EEN LEVEN IN AANDACHT

• acht aarde-gatha’s / meditatie 
voor het dagelijks leven

• een diepe ontspanningsoefening

• een ‘vredescontract’ met de 
aarde





NAOMI KLEIN





• geboren op 5 mei 1970 in Montreal

• een Canadese journaliste, publiciste en activiste

• iemand die van mening is dat het neoliberale 
vrijemarktdenken serieuze hervormingen met 
betrekking tot het klimaat en het milieu 
blokkeert

• iemand die ervan overtuigd is dat een beter 
milieu niet uitsluitend bij jezelf begint, dat in 
een wereld die draait om kapitalisme we eerst 
de achterliggende sociale, economische en 
politieke ideologieën moeten veranderen 
voordat we de natuur kunnen redden

• iemand die verslag doet van de verschillende 
vormen van wereldwijd verzet tegen de ver-
woestende effecten van het neo-liberalisme





Standing Rock/North Dakota Temucuicui (Chili)

Sompeta (India) Stroud/Oklahoma



BLOCKADIA

In Roemenië blokkeerden dorpsbewoners met een protest-
kamp een proefboring naar schaliegas door Chevron. 
Hetzelfde gebeurde in Polen, waar Chevronwerkers in het 
holst van de nacht verdwenen na een jaar actievoeren door 
dorpelingen, boeren en activisten. In Canada blokkeerden 
leden van de inheemse Mu’kmaq Nation trommelend de 
toegangsweg naar een gebied waar een Canadese dochter-
onderneming van een Texaans oliebedrijf onderzoek wil doen 
naar de mogelijkheid om schaliegas te winnen. In Australië 
ketenden actievoerders zich vast aan de toegangspoort van 
een kolenmijn in aanbouw. Britse plattelanders blokkeerden 
met protestpicknicks de weg naar een schaliegasboorput. In 
China hielden bewoners van de provincie Binnen-Mongolië 
kolenvrachtwagens tegen. In Washington DC ketenden 
activisten zich vast aan het hek voor het Witte Huis uit 
protest tegen de geplande aanleg van de Keystone XL-
pijpleiding die olie van de teerzanden uit Canada zal 
vervoeren naar de exportterminals aan de kust van Texas. 







‘We mediteren, kopen biologisch voedsel
en doen de auto de deur uit. Maar we 
vergeten het systeem te veranderen.’

• laten we ons niet langer op vatten als weinig 
meer dan individualistische, alleen bevrediging 
zoekende, egoïstische eenlingen

• laten we tegen het wereldbeeld waardoor de 
ecologische crisis is veroorzaakt een alternatief 
wereldbeeld neer zetten: een wereldbeeld dat 
onderlinge afhankelijkheid, wederkerigheid en 
samenwerking als basis heeft

• laten we ons verzetten tegen de grondbeginselen 
van het huidige economische stelsel: de vrije-
markt-ideologie en het markt-fundamentalisme

• laten we samen met zoveel mogelijk mensen op 
allerlei mogelijke manieren actief worden



SYNOPSIS



laten we co-immunisme mogelijk 
maken, door onszelf anders op te 
vatten, door anders in-de-wereld 
te zijn, door ons leven te verande-
ren

laten we oefenen om aandachtig 
te zijn en ons anders te verhouden 
tot moeder aarde, laten we ons 
leven leiden vanuit een besef van 
verbondenheid met al wat is

laten we ons ook teweer stellen 
tegen het kapitalisme en daardoor 
ook iets tegen klimaatverandering 
doen



Wat je ook doet,
het werkt niet.
Wat ga je doen?

Hisamatsu


