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REDACTIONEEL 

Willy Courteaux 

Het afgelopen decennium hebben we het einde meegemaakt van twee 
mythen, daterend uit vorige eeuw. De overtuiging dat de technologie de 
problemen die ze creëert zelf wel zou oplossen, heeft plaats gemaakt voor de 
sombere vaststelling dat de verwoestingen, aangericht aan het milieu, voor een 
deel nu al onomkeerbaar zijn. Het geloof dat de "Vrije markt", die nu de hele 
wereld beheerst, de problemen van armoede en onderontwikkeling in de eigen 
regio en in de arme regio's zou oplossen, brokkelt af naarmate we verder 
wegglijden in de chaos van de post-industriële maatschappij. De "vrije markt 
produceert in hoofdzaak faillissementen. De "creativiteit" van het Vrije onderne-
merschap uit zich nu voor 95 % in speculatieve geldmanipulaties. Geld is een 
fictie geworden die geen banden meer heeft met de sociaal-economische 
werkelijkheid: de dominerende economische grootmacht, de USA, heeft de 
grootste schuldenlast en, percentsgewijze, het grootste aantal armen en 
daklozen van het "rijke Westen", om maar één voorbeeld te noemen. 

Onlangs schreef een gewezen minister uit een lang Voorbije regering, dat 
wat we vandaag meemaken niet zomaar een economische crisis is, maar het 
begin van een "maatschappelijke catastrofe". Vandaag zijn het niet de politici, 
maar klaarziende economisten en verlichte bankiers die zich de grootste 
zorgen blijken te maken over de gang van zaken, terwijl de politiek zich in het 
beste geval alleen nog bezig houdt met het "kurieren am Symptom". Er is, 
binnen de context van het kapitalisme, geen "new deal" in het zicht om het 
systeem te redden. En het socialisme is niet bij machte een nieuwe en radicale 
visie uit te werken om uit de impasse te komen. Sinds de ineenstorting van de 
Oosteuropese regimes is "vrije markt" opnieuw het toverwoord geworden, 
uitgerekend op hot moment dat ze niet meer functioneert en in de praktijk 
verworden is tot een voorwendsel voor een tomeloze geldhonger-op-korte-
termijn zonder bekommernis om de gevolgen. 

Het wordt vandaag steeds duidelijker, dat alle problemen - armoede, 
economische crisis, verwoesting van het milieu, verwording van het kapitalisme 
als drijvende kracht van de ontwikkeling - met elkaar verbonden zijn en niet 
afzonderlijk kunnen worden opgelost. Elke stuksgewijze oplossing van het 
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probleem gaat onvermijdelijk ten koste van het creëren of intensiveren van een 
ander probleem. Dit werd onlangs in simpele termen tot uitdrukking gebracht in 
de uitlating van Paul Staes (Agalev) toen hij verklaarde dat hij, in de keuze 
tussen sluiting van een vervuilende fabriek met werkloosheid voor gevolg, of 
de fabriek verder laten vervuilen, hij zou kiezen voor sluiting (en werkloosheid). 
Dit is een eenvoudig voorbeeld van het dilemma: men verergert een probleem 
door een ander op te lossen. 

Een visie voor de toekomstige ontwikkeling zal dus alle aspecten van het 
maatschappelijk leven moeten omvatten. Politiek bedrijven mag dan vaak een 
keuze zijn tussen een kwaal en een ergere kwaal. Maar deze procedure is niet 
langer valabel, als élke keuze tot telkens een ander soort catastrofe leidt. 

De inhoud van het socialistisch ideeëngoed is dus aan een grondige 
herziening toe. De bescherming van het milieu, dat het verder bestaan van de 
mensheid moet garanderen, is niet iets wat even kan worden vastgehaakt aan 
de oude politieke praktijk. Groen plus rood is geen optelsom, het zijn elemen-
ten die elkaars wezenlijke inhoud moeten bepalen. 

Dat is het thema van deze aflevering van het VMT: "groen socialisme", 
om de term te gebruiken die de voorkeur geniet van een van de denkers in 
deze richting, waarover sprake is in een van de bijdragen. 
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