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inspiratielijst
Rechten van mens en natuur
De rechten van de mens en de rechten van de natuur zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beiden staan vandaag ook
erg onder druk. De klimaatcrisis zorgt voor voedseltekorten,
vluchtelingenstromen en armoede. De selectie boeken hieronder
verdiept zich in de problematiek en de mogelijke oplossingen.
De boeken zijn gratis te ontlenen voor een periode van 4 weken
in het documentatiecentrum Mondiale Solidariteit.
Meer info vindt u via onze catalogus.
Ophalen van de boeken kan na afspraak via
mondialesolidariteit@oost-vlaanderen.be
of +32 9 265 99 71.

Van liefdadig naar rechtvaardig

Els Hertogen

Lannoo, 2021 (136 p.)

11 stemmen over de toekomst van internationale solidariteit.
Elf toonaangevende internationale stemmen tonen in prikkelende
essays hoe internationale solidariteit er volgens hen moet uitzien.
Ze schuiven ideeën en concrete pistes naar voren die de huidige
denkbeelden en praktijken uitdagen. Van liefdadig naar rechtvaardig is
een oproep tot daadkracht op elk facet van onze toekomst, van
herverdeling over ecologie tot dekolonisatie en technologie.

Van eiland tot wereld : appèl voor een
menselijke samenleving

Dirk Barrez

EPO, 2008 (258 p.)

Op de hele planeet verenigen mensen zich in de Beweging voor een
Menselijke Samenleving. Ze weten dat het anders kan, dat mensen ook
verstandig, sociaal en vooruitziend kunnen zijn, dat ze dromen
koesteren, dat het mogelijk is om een meer menselijke wereld te
maken.
Uit alle streken komen ze naar het eiland Pala, de afgevaardigden en
gekozenen van vele gezindheden en levensopvattingen, van vele
beroepen en bezigheden. Wat hen bindt is hun gezamenlijke opdracht
om op Pala het verhaal van de goede mensensamenleving te schrijven,
hun Programma voor een menselijke samenleving.
Schets van een samenleving met een eerlijke verdeling van de
welvaart en die zowel recht doet aan natuur en milieu als aan de
mens.

Ecofeminism

Vandana Shiva, Maria Mies

Bloomsbury Publishing Plc, 2014 (360 p.)

De twee auteurs argumenteren dat ecologische vernietiging en
industriële catastrofes een directe bedreiging vormen voor het
alledaagse leven, van wie het onderhoud de specifieke verantwoordelijkheid is gemaakt van de vrouw. Is er een relatie tussen patriarchale
verdrukking en de vernietiging van de natuur onder het mom van winst
en vooruitgang? Hoe kunnen vrouwen het geweld inherent aan deze
processen tegengaan? Moeten ze kijken naar een verbinding tussen de
vrouwenbeweging en andere sociale bewegingen?
Maria Mies en Vandana Shiva geven een tot nadenken stemmende
analyse van deze en veel andere problematieken vanuit een uniek
mondiaal perspectief. Ze bekritiseren heersende economische
theorieën, conventionele concepten over de emancipatie van vrouwen,
de mythe van ontwikkeling als inhaalbeweging, de filosofische
fundamenten van moderne wetenschap en technologie,…
(Boek in het Engels)

Revolutie met recht

Roger H. J. Cox

Stichting Planet Prosperity Foundation, 2015 (320 p.)

Revolutie met recht is een boek voor wie durft. Het beeld dat in dit
werk wordt geschetst, over de machtige wereld van de fossiele energie
en haar ankers in de wereldeconomie, over klimaatverandering als een
overweldigende niet te stuiten natuurkracht en over een wereldpolitiek
die de touwtjes niet meer in handen heeft, is geen voer voor tere
zielen. Elke vorm van geruststellende twijfel of ontkenning over deze
thema's, wordt met het lezen van dit boek voorgoed onmogelijk
gemaakt. De lezer wordt langzaam door het boek in een wurggreep
genomen om pas weer ademruimte te krijgen in het laatste hoofdstuk.
Daar wordt duidelijk dat rechters het klimaat nog kunnen redden en de
status quo in de energiewereld kunnen doorbreken.

Rechtsgelijkheid voor de natuur

Eric Kapitein

ISVW Uitgevers, 2021 (96 p.)

De klimaatcrisis is even verwarrend als urgent. De situatie waarin onze
samenleving zich bevindt, vertoont duidelijke parallellen met die van
1789. Toen moesten tijdens de Franse Revolutie de monarchie en
landadel hun rechten delen met de boeren, burgers en buitenlui.
Vandaag de dag heeft de levende natuur net zo weinig rechten als de
horigen en lijfeigenen van toen. Er lijkt opnieuw een revolutie nodig
om ook deze rechten af te dwingen. Willen we voorkomen dat de
natuur haar rechten opeist met uitstervende ecosystemen en daaraan
verbonden voedseltekorten en migratiestromen, dan zullen we ook het
niet-menselijk leven moeten integreren in ons rechtssysteem en
staatsbestel. De levende natuur is letterlijk en figuurlijk de brandstof
van onze cultuur, en zij verdient gelijke bestaansrechten. In
'Rechtsgelijkheid voor de natuur' vertelt Erik Kaptein waarom en hoe.

ABC van het klimaat

Ilse Van Dienderen, Hugo Van Dienderen, Amber Paris
Willems Uitgevers, 2019 (128 p.)

Klimaatspijbelaars, activisten en wetenschappers hebben hun angst
voor de toekomst heel duidelijk gemaakt met borden, acties,
optochten en vele rapporten. Zal een verstoord klimaat onze hele
levenswijze en de toekomst van de jongeren overhoop gooien?
Hebben de corona- en de klimaatcrisis een verwante oorzaak? Kunnen
beide crisissen samen worden bestreden? Dit ABC van het klimaat wil
daarop duidelijke antwoorden geven. En hoop. Mensen zijn vindingrijk
en ze werken graag samen. Burgers, bedrijven en een sturende
overheid kunnen de totale klimaatontsporing voorkomen en zorgen
voor een beter leven voor iedereen. Een lid van de klimaatgeneratie,
haar moeder en haar klimaatopa zetten zich aan het schrijven.

Het is allemaal de schuld van de Chinezen!
En andere dooddoeners over het klimaat

Tine Hens

EPO, 2021 (245 p.)

Van ‘We kunnen er toch niets meer aan doen’ en ‘Wij zijn te klein om
het verschil te maken’ tot ‘Het klimaat is altíjd veranderd!’ en ‘We gaan
toch niet terug naar de middeleeuwen?’. Wie al eens in een discussie
over het klimaat verzeilt, voelt de dooddoeners vaak al van kilometers
afkomen. Origineel zijn ze zelden. Eigenlijk komen ze altijd op hetzelfde neer: maak je niet al te veel zorgen, doe zo weinig mogelijk of laat
anderen het probleem oplossen. Ze zaaien vooral onmacht, twijfel en
verwarring. Want ook al rammelen de redeneringen vaak even luid als
ze gedeclameerd worden, ze gaan er vaak beter in dan de vervelende
feiten. En overtuig maar eens de nonkel die beweert dat zijn planten
net ‘heel content’ zijn met meer CO2 en dat niet het klimaat maar de
overbevolking het probleem is. Vertrekkend van tien dooddoeners
klopt klopt Tine Hens aan bij allerhande klimaatwetenschappers. Een
zelfhulpboek bij klimaatverwarring.

Een wereld van verdoken slavernij

Luc Vankrunkelsven
EPO, 2020 (276 p.)

Slavernĳ is niet alleen een verschĳnsel van 2000 jaar geleden of van
de laatste vĳf eeuwen met de slaven-driehoek Europa-Afrika-Amerika.
Momenteel hebben er wereldwĳd meer mensen met nieuwe vormen
van slavernĳ te maken dan er in de eeuwenlange trafiek Afrikaanse
slaven gedeporteerd werden. Denk maar aan de wantoestanden in
heel wat Europese slachthuizen. Ook de planeet zelf wordt tot slaaf
gemaakt en uitgebuit.
De auteur kaart de menselĳke drama's aan vooral in de Braziliaanse
Cerrado. Hĳ legt telkens de link naar de Europese verantwoordelĳkheid
in deze sociale en ecologische vernietiging.

Brand!

Naomi Klein

De Geus, 2019 (368 p.)

Al meer dan dertig jaar weten we dat er een klimaatcrisis aan zit te
komen, maar met die kennis hebben we weinig gedaan. Pas toen
Greta Thunberg ‘Brand!’ riep en 1,6 miljoen scholieren wereldwijd haar
voorbeeld volgden, begon de urgentie van de situatie werkelijk door te
dringen – en nog gaan de meesten van ons door met leven zoals we
dat altijd al hebben gedaan.
Te lang hebben we het economische systeem van ongelimiteerde
consumptie en ecologische uitputting in stand gehouden.
Voor Klein – en voor steeds meer mensen – is er maar één conclusie
mogelijk: de economische, sociale en ecologische crises waar we ons
in bevinden, houden sterk verband met elkaar. We moeten onze
beschaving ingrijpend veranderen. Het is tijd voor een nieuwe groene
politiek.

Klimaat en sociale rechtvaardigheid

Sacha Dierckx

Gompel&Svacina, 2019 (453 p.)

Wat is een eerlijk klimaatbeleid? Wat is de relatie tussen de klimaat
ontwrichting, armoede en ongelijkheid? Hoe kunnen we onze
ruimtelijke ordening, woningen, mobiliteit, energie, industrie en
landbouw vormgeven op een manier die zowel sociaal als ecologisch
is? Welke rol kunnen de banken, de belastingen en de steden daarin
spelen? En hoe kunnen we onze verantwoordelijkheid opnemen
tegenover ontwikkelingslanden, en tegenover mensen die door de
gevolgen van de klimaatontwrichting moeten migreren?
In het boek wordt duidelijk dat een economische transformatie
noodzakelijk is om de klimaatdoelstellingen te halen. Het goede
nieuws is dat die transitie ook het leven van de overgrote meerderheid
van de mensen kan verbeteren. Want een doortastend klimaatbeleid
en sociale rechtvaardigheid kunnen niet zonder elkaar.

Klimaat en migratie Mensen uit de wereld aan het woord

Filip De Bodt, Wim Schrever
Climaxi, 2019 (62 p.)

Dit boek laat het verhaal horen van mensen die op een nadere plek in
de wereld geboren en opgegroeid zijn. Hoe hebben zij het klimaat zien
veranderen? Wat deed dit met hun leven? Hoe kijken ze vanuit hun
nieuwe thuisland naar de opwarming van de aarde? De gesprekken
tonen ons hun menselijke zoektocht, met persoonlijke verhalen,
kritische blikken en directe oplossingen.

Blijf op de hoogte van nieuwe inspiratielijsten en meer nieuws vanuit het team Mondiale solidariteit
door je in te schrijven op onze nieuwsbrief!
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