4D© SDG-SDM D20 GAME
Handleiding

- DIY-versie om alle dagen op te leuken -

Voorbereiding:
• solo en in groep te spelen
• 2 varianten:
• een bepaalde tijd spelen, 1 uur bijvoorbeeld
• spelen net zo lang tot de 1e deelnemer alle SDG’s/SDM’s heeft ingevuld (BINGO!)
• druk de 2 icosaëders/d20 (de 20 zijdige dobbelsteen bekend van DnD) van de SDG’s en SDM’s
af; we hebben de eerste 18 SDE’s genomen (er zijn er 21)
• knip deze langs de randen af, vouw de binnenlijnen en maak een d20, lijm de lijmflappen en
maak aan elkaar vast, test of ze goed werken
• druk 1 invul-vel van de SDG’s/SDM’s af per deelnemer
Spelen:
• vóór het spelen: bewustzijn SDG’s/SDM’s invullen (via QR) - is anoniem
• degene die het hoogste gooit mag beginnen
• per keer:
• gooi de de beide d20’s
• maak van de willekeurige SDG/SDM-combi een verhaal (binnen 1 minuut bijvoorbeeld/
gebruik je telefoon!)
• kruis deze SDG/SDM aan op je invul-vel (wellicht steekwoorden erbij om te onthouden)
• voorbeeld-verhaal, SDG1/SDM1-combi = ‘géén armoede/de feiten onder ogen zien’:
Ff Googlen: in 2017 waren er iets meer dan 666.000 volwassenen met een inkomen onder het
niet-veel-maar-toereikend-criterium. Bijna 220.000 van hen hadden betaald werk als
belangrijkste eigen inkomensbron. Werkenden vormden dus een derde van de totale groep
arme volwassenen.
• gooi je ‘!’: beurt overslaan
• gooi je ‘?’: joker (dat kan van alles zijn, wees crea)
• SDG 18: verzin die zelf (er zijn er maar 17 namelijk)
• degene wint die de meeste (tijd-variant) óf alle (BINGO-variant) SDG/SDM-combi’s heeft
ingevuld
• aan het einde (alles is anoniem):
• SDG/SDM-combi’s invoeren graag (QR nog maken)
• ná het spelen: bewustzijn SDG’s/SDM’s invullen (via QR)
• deze data delen we anoniem op: www.GlobalGoalsQuest.com
Doel: bewustzijn en kennis-verhoging mbt. SDG’s/SDM’s - toepasbaar in je eigen leven?!
Extra:
de uitleg van iedere SDM hebben we toegevoegd als korte uitleg (met dank aan: Cissy
Nieuwenweg/Onderwijskundige) én als korte verhaaltjes
(bron: https://realstoriesrealimpact.com/blog/sdg-s-halen-focus-op-sde-s).
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SDG’s - Sustainable Development Goals - Duurzame ontwikkelings doelen van de VN

invulvel
naam:
……………

18 ………..

?

SDE’s - Sustainable Development Mindset- De mindset die duurzame ontwikkeling mogelijk maakt
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Korte uitleg SDM’s:
SDM 1: FACE THE FACTS - Feiten onder ogen zien
'Insecten sterven uit. Als het zo snel blijft gaan als nu zijn over 100 jaar alle insecten uitgestorven. Dat is de conclusie van nieuw onderzoek'. Dit
nieuws is zéér verontrustend, want als insecten uitsterven is dit van grote invloed op de natuur en de mens.
Er is steeds meer bekend en het wordt steeds meer duidelijk dat er crisis is op vele vlakken. Ken de feiten. Feiten liegen niet. Het is belangrijk dat
er nu iets gaat gebeuren.
SDM 2: LIFE CENTRICITY - Stel leven centraal
Wij zijn niet alleen op deze aarde. We delen deze planeet- de aarde- met veel andere levensvormen, zoals dieren en
planten. Zij hebben net zoveel recht op een goed leven dan wij.
Klimaatverandering vormt een bedreiging voor ons, maar ook voor de dieren en planten om ons heen. Zorg goed voor de
aarde, zodat we allemaal een goed leven kunnen hebben.
SDM 3: INTER-RECIPROCITY - Inter-wederkerigheid
Ik leef niet alleen op deze wereld. Jij bent er ook. Ik geef en jij neemt. Jij geeft en ik neem. Wij zijn samen
verantwoordelijk voor een goed leven.
SDM 4: RESPECT THE ELDERS - Wees leergierig
Om in de toekomst goed te kunnen leven zullen we goed moeten kijken naar wat nodig is. En we zullen moeten doen wat
nodig is. Leven in harmonie met de natuur. Laten we leren van de volkeren die dit nog steeds doen.
SDM 5: RE-STORYATION - Het verhaal
Wat vertellen wij elkaar? En wat vertellen wij aan een ander? Wat is goed leven? Is reclame waar: hebben wij dat allemaal
echt nodig? Vertel jouw eigen verhaal en niet het verhaal van een ander.
SDM 6: DEEP CHANGE - Diepe verandering
Diepe verandering is alleen mogelijk:
Als je een droom hebt. Waar droom jij over? Wat is voor jou goed leven? Hoe ga jij de wereld ieder dag een stukje beter
maken ?
SDM 7: ABUNDANCE - Overvloed
Heb vertrouwen. Er is genoeg. Er is overvloed. Altijd en overal. Het moet alleen goed verdeeld worden.
SDM 8: UNIVERSAL LOVE - Universele liefde
Voel de liefde. Voor andere mensen. Voor planten en dieren. Voor de aarde. Dan zal er geen armoede of honger, vervuiling of
vernietiging meer bestaan.
SDM 9: SERVANTSHIP - Wees dienend
Als het goed met de natuur gaat, gaat het goed met ons. Wij zijn afhankelijk van alle andere levensvormen op aarde. En zij
van ons. Wij zijn, als mens, in staat om ervoor te zorgen dat het goed gaat met alle andere levensvormen op aarde. Laten we
dit gaan doen. Laten we dienend zijn aan een goed leven: voor ons én voor alle andere levensvormen op de aarde.
SDM 10: SYSTEMVALUE - De waarde van het systeem
Alles hangt met alles samen. Samen kunnen we alles aan. Alleen zijn we kwetsbaar en kennen we maar één belang:
eigenbelang.
Veel bedrijven hebben maar één doel: zoveel mogelijk winst. Eigenbelang dus. Laten we ervoor zorgen dat bedrijven
betekenisvol worden: dat zij zich in gaan zetten voor een goed leven voor alle levensvormen op aarde.
SDM 11: COMMON GOOD - Een goed leven voor iedereen
Wij zijn uniek. Er is maar één aarde. Wij leven samen op deze aarde. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een goed leven kan
leiden?
SDM 12: WELLDOING - Welbevinden
Wat wij doen is van invloed op onze omgeving. Welke keuzes wij maken, welke acties wij doen. Onze omgeving is van invloed
op hoe wij, en alle andere levensvormen, kunnen leven. Laten wij voor een goede omgeving zorgen, dan kunnen wij een goed
leven hebben.
SDM 13: TRUE MARKETS - Volledige uitwisseling
Wij hebben een vrije markt economie. Vraag & aanbod bepaalt de prijs van producten. Maar wat goed is voor een vrije
markt blijkt in heel veel gevallen slecht voor mens & milieu. Laten we streven naar een economie waarin alle opbrengsten &
kosten – dus ook die van het milieu- eerlijk worden berekend.
SDM 14: PLACE BASED - Lokaal of regionaal handelen
Als producten van over de hele wereld per vliegtuig, boot of vrachtwagen worden vervoerd dan gaat dit ten koste van het
milieu. Hoe meer producten er lokaal of regionaal worden verhandeld, hoe minder schade er is aan het milieu.
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SDM 15: LONG TERMISM - De toekomst
Alles wat wij nu doen is van invloed op later: de toekomst.
SDM 16: REGROWTH - Balans
Meer geld verdienen leidt tot meer welvaart: je kunt meer dingen doen/kopen. De afgelopen jaren zijn mensen steeds meer
geld gaan verdienen, maar niet gelukkiger geworden. Meer welvaart betekent niet automatisch meer geluk: welbevinden of
een betere levensomgeving: welzijn.
Streef een goede balans na van welvaart, welbevinden en welzijn.
SDM 17: POST CAPITALISM - Met en voor elkaar
Als mensen samen eerlijk gaan delen, dan heeft niet de een te veel en de ander te weinig, dan doen ze het met elkaar.
Als mensen zelf verantwoordelijkheid nemen, dan is het niet nodig dat de regering controleert, dan zorgen de mensen goed
voor elkaar: dan doen ze het voor elkaar.
SDM 18: THINK THRIVE - Ontwikkel!
Streef niet naar groei: meer-meer-meer, maar ontwikkel:
- Begrijp hoe het leven op aarde in elkaar zit;
- Houdt rekening en werk samen met anderen en de aarde;
- Jij, anderen en de aarde worden er beter van.
SDM 19: HUMAN KIND - Denk positief
Wees de beste persoon die jij kunt zijn. Heb vertrouwen. Denk positief. Alles helpt. Iedereen is goed, al weet niet iedereen
altijd even goed hoe hij goed om kan gaan met zichzelf, anderen en de aarde.
SDM 20: MINDFULNESS - Kracht van aandacht
Alles wat je aandacht geeft dat groeit. Alles wordt mooier als je er aandacht aan geeft. Kijk goed om je heen. Geef
aandacht en liefde. Zorg goed voor wat je ziet.
SDM 21: NON-DUALITY - Anders is ok
We zijn allemaal op deze aarde. En iedereen is anders. Niet beter of slechter, maar anders. Jij bent uniek. En ook al ben of
denk je anders dan de ander: dat is ok. Iedereen mag er zijn. Anders is ok.
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1. Feiten onder ogen zien:

2. Leven staat centraal:

'Insecten sterven uit, en zo snel dat er over 50 jaar nog maar de helft
over is van de aantallen nu. In dat tempo zouden over 100 jaar alle
insecten uitgestorven zijn. Dat is de conclusie van nieuw onderzoek'.
Lees die zinnen nou nog eens, maar dan rustig en met volle aandacht. Zie
echt wat er staat:
'Insecten sterven uit, en zo snel dat er over 50 jaar nog maar de helft
over is van de aantallen nu. In dat tempo zouden over 100 jaar alle
insecten uitgestorven zijn. Dat is de conclusie van nieuw onderzoek'.
Als het goed is, ervaar je nu gevoelens van angst, of woede, of wanhoop,
of machteloosheid; of een andere sterke, negatieve emotie. Dit nieuws
is immers zéér verontrustend.

Pas als we het beest recht in de bek kijken, gaan we de noodzaak
ervaren. Daarom begint alles met: feiten onder ogen zien.

Na een paar eeuwen kapitalisme vieren individualisme & eigenbelang
hoogtij in het overgrote deel van de wereld. We bekijken de wereld
nadrukkelijk vanuit onze verschillende eigen invalshoeken; we zijn eerst
& vooral met onszelf en onze eigen situatie bezig. En in heel veel
gevallen betekent dit onze persoonlijke economische situatie, omdat
welvaart en levensstandaard als norm domineren.
Klimaatverandering zorgt er nu voor dat we anders gaan kijken. We
zetten de wereld centraal. Klimaatverandering is een vormt een
bedreiging voor de hele mensheid. En kan ook alleen met de hele
mensheid worden opgelost. We moeten klimaatverandering als
wereldgemeenschap benaderen. En ons eigenbelang ondergeschikt
maken aan 't gezamenlijke belang.
Een enorme stap. Een uitdaging. En tóch is het nog niet genoeg.
We moeten namelijk nóg anders gaan kijken. Waarbij we het leven
centraal stellen. Want wij leven in een wederzijdse afhankelijkheid met
miljoenen-en-miljoenen andere levensvormen. Het gaat niet om het
veiligstellen van ons bestaan als mensen. Het gaat om het laten floreren
van alles wat leeft. We delen deze planeet met andere soorten die net
zoveel rechten hebben als wij. Dat is de ecologische manier van kijken.
Die moeten we in de eerste plaats ontwikkelen.

3. Inter-wederkerigheid:

4. Respecteer oude wijsheden:

Feit: het leven op aarde is één groot relatienetwerk. Met elkaar
verbonden. Van elkaar afhankelijk.
Alles is relationeel.
Het leven is een teamsport. Mijn leven is afhankelijk van hét leven. Ik
ben mede-verantwoordelijk voor de zorg voor hét leven.
We kunnen ons leven inrichten op basis van deze werkelijkheid. In het
teken stellen van onze relatie met alle andere vormen van leven,
waarmee we altijd verbonden zijn. Bewust. Zorgzaam. Royaal. Dankbaar.
Dat noemen we inter-wederkerigheid.
De boeddhist Thich Nhat Hanh schreef hierover. Maar Niemand heeft
de kern van deze 3e SDE mooier beschreven dan Robin Wall Kimmerer:
'Alles wat we gebruiken is het resultaat van andermans leven, maar die
simpele realiteit wordt zelden erkend in onze samenleving. Elke persoon,
mens of niet, is in een wederkerige relatie met elkaar verbonden. Net
zoals alle wezens een plicht naar mij toe hebben, heb ik een plicht naar
hen toe. Een volledig onderdeel van de opvoeding van mensen is om die
taken te kennen en te weten hoe ze moeten worden uitgevoerd. Als
geschenken en verantwoordelijkheden één zijn, dan is de vraag “Wat is
onze verantwoordelijkheid?” hetzelfde als “Wat is ons geschenk?”

Omarm inheemse wijsheid. Dat is een ander soort wijsheid dan we nu
kennen.

We worden keer op keer geconfronteerd met dit soort verontrustende
berichten over verontrustende crises. Het is echter belangrijk dat we
de betekenis van de informatie doorleven; we moeten de feiten
verwerken. Als je dit soort berichten slechts oppervlakkig bekijkt, ligt
de waan van de dag op de loer.

5. Nieuwe verhalen:

Dit is extreem belangrijk. Om een systeemverandering te realiseren,
heeft het geen enkele zin om gevolgen van dat systeem te bestrijden.
Ook niet om tegen het systeem te protesteren. Het systeem kan/zal
alleen veranderen als we bij de bron beginnen. Bij het verhaal dat het
systeem veroorzaakt. Alles is gebaseerd op de grote basisverhalen
waarmee we onszelf en ons leven beoordelen; de vensters waardoor we
de wereld bekijken.
We hebben dus eerst en vooral een nieuw verhaal nodig. Vanuit een
andere, nieuwe manier van kijken.
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Willen wij als menselijke soort overleven, dan moeten we met veel meer
respect en leergierigheid naar deze !aarde-bewakers"#kijken; wij moeten
terug naar de toekomst.

6. Diepe verandering:

Symptomen rusten op systemen.
Systemen rusten op verhalen.

In het Engels heet dat soms ‘re-storyation’.

Sinds de Verlichting (18e eeuw) hechten we sterk aan modernisme en
vooruitgang. Met daarbij een “heilig” geloof in de wetenschap; in het
onderzoek en de harde feiten. Meten is weten.
Maar in een gezonde samenleving is ook veel ruimte voor oude, inheemse
wijsheid. Die gaat over de belichaming van kennis; een diep besef en
begrip van zaken. Oude wijsheid bestaat bij de gratie van tradities en
het eren van het – lange - verleden.
En voor die wijsheid kunnen we - daarom - terecht bij onze inheemse
zusters en broeders. Zij hebben een diep doorleefde kennis van de
natuur. En van het wereldwijde wederzijds afhankelijke relatienetwerk
wat we !het leven"#noemen. De moderne mens is de relatie met de natuur
helemaal kwijtgeraakt. Inheemse volkeren leven nog volop in harmonie
met de natuur, met hoofd en hart.

Echt goede ondernemers vertonen maatschappelijk betrokken gedrag.
Niet omdat het moet. Niet door “iets van buiten”. Het zit diep van
binnen. Het is een doorleefde wens tot dienstbaarheid. Hun zelfbeeld,
mensbeeld en wereldbeeld zijn daardoor extreem anders. Ze realiseren
maatschappelijke oplossingen. Ze leven hun persoonlijke- en zakelijke
leven duidelijk in maatschappelijke dienst.
Hoe werden ze zo? Bijvoorbeeld doordat een maatschappelijk probleem
opeens hun persoonlijke probleem werd. Ze zijn er toen diep door
geraakt. En “moesten” zich dit persoonlijk aantrekken.
Zie de 'speer in de borst’ van Ray Anderson van Interface.
Of het 'doorslikken van het stekelvarken', geïnspireerd op een oude,
boeddhistische wijsheid. Een stekelvarken kun je - eenmaal ingeslikt nooit meer uitspugen; je kunt maatschappelijke betrokkenheid niet
meer 'uit' zetten als het eenmaal 'aan' is gegaan.
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7. Overvloed:
Drie uitspraken die alles zeggen...
- ‘Het basisconcept van economie is schaarste (te weinig): dingen
hebben waarde in termen van hun schaarste: de marktprijs van
goederen wordt bepaald op basis van hun relatieve schaarste.
Schaarste is het kloppende hart van de economische theorie; het
ondersteunt de huidige welvaarts-economische structuur en stimuleert
de economische groei' - Marshall Sahlins
- ‘Wie de oude en inheemse tradities van de wereld onderzoekt, ziet
daar het tegenovergestelde uitgangspunt. Namelijk dat in de wereld van
alles meer dan genoeg aanwezig is. We hebben de wereld niet
geschapen, we houden hem niet draaiend, we zorgen niet voor lucht,
zon, water, vuur, dieren, planten en alle andere dingen om ons heen;
inclusief onszelf. Deze worden ons gegeven' - Peter Timmerman
- ‘Schaarste en overvloed zijn net zo goed kwaliteiten van het denken
en de ‘spirit’, als van de economie. Dankbaarheid plant het zaadje voor
overvloed. Een diep besef van de gaven van de aarde en van elkaar
werkt als medicijn' - Robin Wall Kimmerer
De misschien wel meest belangrijke systeemfout in 't huidige
economische denken is dat het gebaseerd is op schaarste. Niets-maardan-ook-niets is giftiger en gevaarlijker dan dat.

8. Universele liefde:
Denk even aan iemand die je liefhebt. Je levenspartner, je kind, je
vader, je moeder, je beste vriend(in), je hond. Het maakt niet uit wie je
in gedachten neemt, als je de liefde maar voelt.
Als het goed is krijg je vanzelf warme gevoelens en gedachten, en hoef
je er geen seconde over na te denken wat je zou doen als je geliefde je
hulp nodig zou hebben. Je zou deze hulp onvoorwaardelijk geven. Zo
gaat dat met liefde.
Liefde is geheel natuurlijk. Het ontstaat en bestaat vanzelf. Daarom is
het eigenlijk vreemd dat we er een exclusieve zaak van hebben
gemaakt; dat we onze liefde beperken tot een bepaalde groep. Waarom
voelen we slechts liefde voor een kleine groep? Waarom zouden we niet
van alles en iedereen houden? Waarom zouden we niet onvoorwaardelijk
voor alles en iedereen kunnen zorgen?
Als we liefde kunnen voelen voor álle mensen, bestaat er geen armoede
of honger meer in de wereld. Als we liefde kunnen voelen voor de
planeet, bestaat er geen vernietiging en vervuiling meer. Zo simpel is
het.
Erik Friedeberg en vele anderen ontwikkelen momenteel De Schaal van
Betekenis; een methode om liefde in bedrijven & bedrijfsvoeringen te
waarderen en bevorderen. Dit is niet minder dan revolutionair!
10. Systeem waarde:

9. Dienstbaarheid:
De moderne mens leeft al vele honderden jaren afgesneden van de
natuur en/of heeft een relatie met de natuur die gebaseerd is op
domineren, controleren en uitbuiten. Wij voelen en gedragen ons
verheven; de natuur is er om ons te dienen.
Door schade en schande wijzer geworden, beginnen we ondertussen
steeds massaler te (h)erkennen dat we als menselijke soort helemaal
niet boven de rest van het leven op aarde staan; dat we daar gewoon
een onderdeel van zijn. We beginnen te beseffen dat wanneer het
slecht gaat met de natuur, het automatisch ook slecht gaat met ons.
Ons lot is onlosmakelijk verbonden aan alle andere soorten op aarde.
De SDG’s draaien om nog een verdere, volgende stap; dienstbaarheid.
Concreet: onze kwaliteiten gebruiken om het leven op aarde te
herstellen, in plaats van vernietigen. Daar zijn we als soort heel goed
toe in staat. Wij kunnen het totale levende systeem laten floreren.

11. Algemeen welzijn:
De foto die astronaut William Anders in 1968 maakte van onze aardbol
had toen een enorme impact. Het was de eerste keer dat we als
mensheid de kwetsbaarheid en de uniekheid van ons aardse thuis
konden zien met eigen ogen. Dat emotioneerde. Hevig. Het maakte ons
in één klap bewust hoe bijzonder het is dat onze planeet alles heeft om
leven mogelijk te maken. En dat onmiddellijk daarbuiten helemaal niets
is. Tussen dat niets en ons zit slechts een flinterdun laagje dampkring.
Verplaats je in die astronaut. In wat hij zag. En kijk vanuit die blik naar
ons. Hoe we ons laten leiden door allerlei onderscheid: landen, rassen,
soorten, culturen, religies, ideologieën en economieën. Allemaal bedacht
door mensen. Enorm belangrijk en bepalend voor de waan van de dag.
Maar uiteindelijk allemaal totáál overbodig als we uitzoomen en de plek
van de astronaut innemen.
‘1 wereld' is niet een ideaal. Het is een keihard feit. We delen met
elkaar één planeet én thuis.
Met verdeeld handelen komen we never-nooit tot het realiseren van
universele doelen, zoals de SDG"s. Dat lukt pas als we op de gedeelde
zaken focussen. De focus hierop is daarom de norm, ook van de
Betekeniseconomie.
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- Feit I: het leven op aarde is één groot wederzijds verbonden en
wederzijds afhankelijk systeem; een relatienetwerk.
- Feit II: in economie en in business heeft systeemdenken nog geen
centrale plek.
- Feit III: die combinatie is levensgevaarlijk.
In economie en business draait het heel vaak om aandeelhouderswaarde.
Bedrijven hebben dan maar één doel: winstmaximalisatie voor de
aandeelhouders. De markt staat volledig los van maatschappij en
moeder aarde. Bedrijven hebben maar één belang: eigenbelang.
Ondertussen (h)erkennen we dat bedrijven en markten natuurlijk wel
degelijk in interactie zijn met maatschappij en moeder aarde. Dat
bedrijfsvoering de toestand van de wereld beïnvloedt. Dat bedrijven
daarom maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en zich inspannen
voor duurzaamheid. Vanuit een besef van gezamenlijke waarden (shared
value).
De SDG’s draaien om de (h)erkenning dat de economie en bedrijven er
zijn om het leven op aarde te dienen. Omdat het leven op aarde één
systeem is, bestaat er geen eigenbelang. Alleen algemeen belang. Alles
wat bedrijven doen, heeft per definitie invloed op alles. Betekenisvolle
bedrijven handelen daarom maatschappelijk aansprakelijk.

12. Welbevinden:
Plato zei een paar duizend jaar geleden: ‘Het ene zal nooit goed zijn,
tenzij het geheel goed is.’
Deze SDE draait om een radicaal inclusieve (voor iedereen), positieve
benadering van zaken.
We kennen bedrijfsvoering waarbij alles draait om de financiële
belangen van een kleine groep aandeelhouders.
We kennen ook een heel andere benadering. Daarbij draait de
bedrijfsvoering om een grotere groep “belanghebbenden”, de
stakeholders. Zij krijgen daarmee invloed op de bedrijfsvoering.
De Betekeniseconomie gaat nog een belangrijke stap verder Daarbij
draait het om álle wezens. Dus ook wezens die geen invloed kunnen
hebben op het bedrijf, maar die daar wél door worden beïnvloed. Het
bedrijf streeft naar een 'bruto positieve' bedrijfsvoering. Waarbij het
op sociaal, ecologisch, individueel én financieel vlak positief scoort.
Dit heet het rightsholders-beginsel.
(Inspiratie voor deze SDE kwam van Ralph Thurm en Bill Baue van r3.0.)

versie 0.2 / 8

14. Lokaal en menselijk:
13. Echte markten:
Wij leven in een vrije-markt-economie. Met vraag en aanbod. Waarin
producent en consument elkaar in vrijheid weten te vinden. De gedachte
erachter is dat zo vanzelf optimale wederzijdse afstemming ontstaat.
De overheid bemoeit zich er bewust zo weinig mogelijk mee.
Er is op zich niks mis met markten. Ook niet met vrijheid. Maar we zien
vandaag de dag nadrukkelijk de pijnlijke en perverse gevolgen van de
vrije markten. We hebben door schade en schande geleerd dat ons
systeem veel ernstige problemen en kosten oplevert. Sociale en
ecologische. Wat goed is voor de markt, blijkt in heel veel gevallen
slecht voor mens en milieu. Veel vrije markten zijn volstrekt oneerlijk.
In de Betekeniseconomie en met de SDG’s richten we ons daarom op
échte markten. We zouden dat ook vólle markten kunnen noemen.
Markten waarin we álle kosten & opbrengsten, dus ook de sociale &
ecologische, eerlijk berekenen en in context plaatsen. (Michel Scholte
en zijn team werken hieraan, met True Price.)

Terug naar:
• lokaal en bio-regionaal;
• de menselijke en natuurlijke maat;
• een samenlevingsvorm met duidelijke menselijke en natuurlijke
begrenzingen.
In plaats van de huidige grenzeloosheid. Op álle vlakken!
In plaats van globalisering (wereldwijde handel) en de daarbij horende
dominantie van de wereldeconomie. Steeds meer mensen zien dat als
hét bronprobleem. Want de ronkende wereldeconomie:
• gaat immers gepaard met grote ecologische en sociale schade;
• is dé motor van klimaatverandering en de ineenstorting van
biodiversiteit (alle levensvormen);
• is de veroorzaker van de grote kloof tussen rijke en arme landen; • is
de sloper van lokale economieën; omdat er elders goedkoper kan worden
geproduceerd.
Kortom, we moeten terug naar lokaal en menselijk.
(Inspiratie voor deze SDE komt van Helena Norberg-Hodge, David
Bollier en Joe Brewer.)

15. Langetermijn-denken:
Voor diverse inheemse volkeren bestaat er geen korte termijn. Zij
geloven de aarde in bruikleen te hebben gekregen. Daarom houden ze
bij beslissingen rekening met de volgende zeven generaties.
Handelingen worden voorafgegaan door de gewetensvraag of iets tot in
de verre toekomst schade zal veroorzaken. De zorg voor het huidige
nageslacht omvat de zorg voor het volgende nageslacht.
De moderne, westerse mens is precies het tegenovergestelde.
In onze samenleving viert kortetermijn-denken-en-doen hoogtij. De
waan van de dag is in de afgelopen eeuwen radicaal leidend geworden.
Hedonisme (alles draait om genot) is de norm geworden. We leven
ecologisch op krediet.
Met grote, negatieve gevolgen. De historische woorden 'Na ons de
zondvloed' golden nog nooit zo letterlijk. Het kortetermijn-denken-endoen heeft ons langetermijn-bestaansrecht de grond in geboord. De
toekomst voor de volgende zeven generaties is zeer onzeker en ziet er
met klimaatverandering en de ineenstorting van biodiversiteit
allesbehalve goed uit.
De SDG’s en de Betekeniseconomie omarmen daarom het langetermijndenken als 'nieuwe' norm. We moeten niet alleen goede ouders zijn,
maar ook goede voorouders!

16. Hergroei:
De Betekeniseconomie en de SDG’s draaien in wezen om het nastreven
van een florerende balans. Tussen:
• welvaart (levensstandaard, geld),
• welzijn (objectieve kwaliteit van sociale en ecologische
levensomgeving)
• welbevinden (subjectieve, waargenomen levensomstandigheden, geluk).
In het huidige systeem is die balans zoek. Doordat het draait om
welvaartsontwikkeling en - dus - economische groei.
In het boek !De Kwetsbare Welvaart van Nederland"#(geschreven door
o.a. hoogleraren van TUe en UvA) is te lezen hoe onze economische
groei al sinds de jaren !60 negatieve gevolgen heeft gehad voor welzijn
en welbevinden. Die lijden onder de welvaartsgroei. Anders gezegd; we
zijn wél rijker geworden, maar niét gelukkiger.
Hergroei is de erkenning dat we de juiste groei nastreven. De komende
decennia moeten we welzijn en welbevinden bovenaan zetten, én
accepteren als/dat dit ten koste gaat van welvaart.

17. Post-kapitalisme:

18. Floreer!:

Kapitalisme is één van de bronproblemen van het huidige systeem.
Uiterst kritisch zijn over het kapitalisme betekent niet promoten van
socialisme of communisme. Er zijn ook andere systemen.
In het kapitalisme regeren de vrije markten en het private eigendom.
In het socialisme & communisme regeren de staat en het publieke
eigendom. In de markt/staat - ook bekend als ‘de 3e Weg’ - zie je een
mix. Van vrijheid en controle; van markt en staat.
Maar er is ook een ‘4e weg’ in opkomst die ik 't commonisme noem.
Gebaseerd op het gemeenschappelijke (common). Ik beschouw
commonisme als de belangrijkste systeemtheorie van de
Betekeniseconomie.

Het motto van het huidige economische systeem is groeien.

Het barst wereldwijd al van het gemeenschappelijke. Hierin staan niet
de markt of de staat centraal - noch een mix van de twee - maar de
burger. Die is:
• tegelijkertijd producent & consument;
• niet uit op vergaren van zoveel mogelijk bezit;
• wel uit op zo goed mogelijk beheren van het gemeenschappelijke; •
besteedt besturen niet uit aan de staat, maar doet dat direct zelf. Met
elkaar. Voor elkaar.(Inspiratie: Damaris Matthijsen en David Bollier.)

4D SDG-SDM Game© - DIY

Floreren is iets héél anders dan groeien, namelijk:
• Het begint met begrijpen hoe het leven op aarde in elkaar zit;
floreren is geworteld in begrip van het leven. Dit is de reden waarom
ecologen en ecologie minstens dezelfde ruimte en aandacht moeten
krijgen als economen en economie.
• Floreren is een teamsport, met als basis: het vermogen om met het
levende systeem samen te werken. (In plaats van tegenwerken, wat in
het huidige systeem de - onnatuurlijke & onhoudbare - norm is
geworden.) Floreren is 100% Co-existentieel.
• De output van floreren zijn initiatieven die herkenbaar levensversterkend zijn, bevorderlijk voor het leven. Alléén-en-dan-ook-echtalléén als iets het leven op aarde versterkt, kan er sprake zijn van een
betekenisvol initiatief; kan iets integraal waardevol zijn. Er kan slechts
sprake zijn van floreren als het hele levende systeem positief
profiteert.
Wie de Betekeniseconomie wil samenvatten in één woord, komt op
floreren. (In het Engels is floreren ‘to thrive’.)
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