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(On)zichtbare lichamen: van neoliberaal 
klimaatbeleid naar radicale klimaatpolitiek

Shivant Jhagroe

Inleiding
Stel: je steekt de stekker van je elektrische auto in een oplaadpaal. 
Je denkt bij jezelf: “Ik ben goed bezig, mijn uitstoot wordt drastisch 
verminderd en de wereld wordt een stukje beter!” Dat klinkt mooi, 
maar het groene gezicht van de elektrische auto heeft een grijze achter-
kant. Wat weinig mensen weten, is dat de oplaadkabel van je elek-
trische auto vastzit aan een economisch systeem dat baat heeft bij het 
kosteloos kobalt delven in Congolese mijnen door zwarte lichamen. 
Deze tragiek staat symbool voor hoe ‘duurzame’ technologie en 
klimaatmaatregelen goedbedoeld kunnen zijn maar vaak ongelijkheid 
in stand houden of versterken. We hebben een ander perspectief nodig 
op klimaatbeleid.

Deze bijdrage heeft als doel de gelaagdheid van klimaatonge-
lijkheid te illustreren en een alternatief voor te stellen. Meer 
specifiek wil ik een spoor van vernieling volgen en laten zien hoe 
neoliberaal klimaatbeleid samenhangt met uitbuiting en uitslui-
ting. Een pervers effect van veel klimaatinitiatieven is dat vormen 
van ongelijkheid worden verbloemd, of erger, worden versterkt. 
Ik betoog dat de oorzaak hiervan moet worden gezocht in de 
depolitisering van klimaatverandering, en de fixatie op slimme 
technologische en marktgerichte oplossingen. Vervolgens bear-
gumenteer ik dat door het klimaatbeleid en de klimaatkwestie in 
bredere zin te politiseren duidelijk wordt waarom en hoe kwets-
bare groepen een centrale plek moeten krijgen. Dit maakt het 
mogelijk een adequater perspectief te hanteren waarbij niet alleen 
economische, maar ook sociale en culturele ongelijkheid naar 
voren komt. Ik stel voor om een onderscheid te maken tussen 
‘neoliberaal klimaatbeleid’ en ‘radicale klimaatpolitiek’, waarbij de 
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tweede de potentie heeft om klimaatbeleid te ontdoen van haar 
neoliberale fixatie op marktoplossingen en individuele vrijheid. 

Klimaat en uitbuiting: onzichtbare zwarte lichamen 
Na jaren van enthousiasme rond subsidies voor zonnepanelen, 
elektrische auto’s en biologische producten, is het stof enigszins 
neergedaald. Steeds meer critici laten zien dat er een minder 
vermogende klasse bestaat die zich de duurzaamheidsluxe niet 
kan permitteren (zo ook in andere bijdragen in dit boek). De 
groeiende kloof tussen een groene eco-elite en een grote grijze 
massa zet aan tot denken. Er staat iets op het spel dat bespreek-
baar moet worden gemaakt. Echter, de sociaaleconomische onge-
lijkheid is zo mogelijk complexer en diepgaander. Klimaatbeleid 
heeft naast economische ongelijkheid ook te maken met structu-
reel racisme. 

De filosoof Achille Mbembe laat in zijn boek Kritiek van de 
Zwarte Rede zien dat racisme verbonden is met kapitalisme.1 Je 
kunt racisme —als systeem van onderdrukking— niet los zien 
van hoe Afrikaanse tot slaaf gemaakten werden verhandeld en 
werden gezien als gratis arbeid voor plantage-economieën in de 
17de en 18de eeuw. De figuur van de tot slaaf gemaakte werd 
gezien als handelswaar, precies omdat hij of zij als onderschikt 
werd beschouwd in de rangorde der rassen. Wat heeft dit met 
klimaat en klimaatbeleid te maken? We weten dat slavernij nog 
lang niet is verdwenen. Voor het maken van lithiumbatterijen voor 
smartphones en laptops, zijn mineralen nodig. Deze mineralen, 
zoals kobalt, worden met name in het Afrikaanse land Congo 
ontgonnen. In Congo hebben lokale krijgsheren controle over 
veel van deze grondstoffen. Deze zogeheten conflictmineralen 
worden ontgonnen door onbetaalde, of onderbetaalde kinderen 
en jongeren. De kritische geografe Katheryn Yusoff sugge-
reert het volgende: zoals energie wordt onttrokken aan zwarte 
lichamen, worden grondstoffen onttrokken uit de aarde.2 Het 
onderliggende probleem is extractionisme, van zowel de gekleurde 
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mens als de planeet. Dat batterijen naast voor smartphones en 
laptops ook dienen voor elektrische auto’s is natuurlijk pijnlijk 
ironisch. Kobalt trekt een spoor van vernieling.

Er zijn echter meerdere sporen van vernieling waarbij klimaat 
samengaat met ongelijkheid. Ik zou bijvoorbeeld ook het spoor 
kunnen volgen van plastic. Denk aan hoe onze productie en 
consumptie zorgt voor plastic afval waar kustgebieden in India en 
Indonesië last van hebben. Of, zoals het recente klimaatrapport 
van het IPCC waarschuwde, aan hoe er over een aantal decennia 
grote voedseltekorten zullen ontstaan. Dit zullen zwakke econo-
mieën en kwetsbare gemeenschappen in het Globale Zuiden het 
eerst merken. Of denk aan de harde werkelijkheid van klimaat-
vluchtelingen die zowel slachtoffer zijn van industriële econo-
mieën, als van ons Europese racistische grensbeleid. Telkens 
worden hier zwarte en bruine lichamen het eerst gedupeerd 
door een klimaatprobleem dat zij zelf niet hebben veroor-
zaakt. Klimaatverandering en klimaatbeleid zijn onlosmakelijk 
verbonden met structurele ongelijkheid. Deze klimaatongelijk-
heid is een complex probleem dat zowel mondiaal als lokaal tot 
uitdrukking komt.

Klimaat en uitsluiting: geld, netwerk en cultuur
Als we het spoor weer oppikken van Congolees kobalt, komen 
we via Chinese fabrieken en autoleveranciers terecht in onze 
steden. Elektrische laadpalen worden vaak bejubeld door ener-
giebedrijven, elektrische-autobezitters, ministers en wethouders. 
Je ziet dat overheden hun publieke verantwoordelijkheid voor 
klimaatverandering uitbesteden aan bedrijven en individuele 
consumenten. Bedrijven en consumenten worden zo geacht 
de oplossing te zijn voor een probleem dat ze eigenlijk hebben 
veroorzaakt, met dit neoliberaal klimaatbeleid geen gebrek aan 
ironie.

Elektrische snellaadpalen staan inmiddels ook op de parkeer-
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plaatsen van de McDonald’s. Het blijkt dat snelladen gemid-
deld even lang duurt als een maaltijd bij de McDonald’s, onge-
veer dertig minuten. De symboliek kan niet groter zijn. Met één 
hand wordt ecocide en industriële slachting in stand gehouden 
—volledig legaal overigens— en met de andere hand wordt de 
vraag naar conflictmineralen geïntensiveerd. En dat alles onder 
het mom van ‘effectief klimaatbeleid’. Klimaat en klimaatbeleid 
hangen samen met bestaande privileges en uitsluiting. Het gaat 
om meer dan enkel economische uitsluiting. Ongelijkheid en 
uitsluiting kent ook sociale en culturele aspecten. Aan de hand 
van een aantal veelzeggende quotes uit eigen onderzoek kan 
inzichtelijk worden gemaakt hoe gelaagd klimaatongelijkheid is.3

Quote 1: “Duurzaamheid is een ander woord voor duur.”

Steeds vaker wordt duidelijk dat duurzame maatregelen een 
add-on zijn voor met name welgestelden. Vrijwel alle producten 
en diensten die op enige wijze ‘duurzamer’ of ‘groener’ zijn, 
zijn simpelweg te duur voor grote groepen burgers. Denk aan 
zonnepanelen, elektrisch vervoer of bio-voedsel, of biologische 
supermarkten. Dat klimaatongelijkheid langs het economische 
klassenverschil loopt, kan nauwelijks een verassing zijn. Voor 
hetzelfde geld doe je in een ‘gewone’ supermarkt immers minstens 
twee keer zoveel inkopen als in een hippe duurzame supermarkt. 
Waarom zou je daar überhaupt voor kiezen als je vooral bezig 
bent de eindjes aan elkaar te knopen als huishouden?

Deze economische uitsluiting laat zien dat ‘het klimaat’ simpelweg 
een bonus is voor huishoudens met voldoende koopkracht. De 
beleidsvisie van veel overheden is dat bedrijven ruimte en stimu-
lansen moeten krijgen om te vergroenen. Dat betekent dat er 
veel vertrouwen is in marktmechanismen om klimaatbewuste 
producten en diensten aan de man te brengen. Dit vertrouwen 
wordt gelegitimeerd door de verwachting dat innovatieve niche-
markten zich zodanig ontwikkelen dat door gezonde concur-
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rentie duurzame producten vanzelf goedkoper worden. Het is 
daarom een kwestie van tijd vooraleer zonnepanelen en elektrisch 
vervoer voor iedereen beschikbaar zullen zijn. De klimaat-elitaire 
voorhoede zorgt vanzelf voor meer economische investeringen 
en een democratisering van duurzame technologie en producten, 
zo is de gedachte. Los van het feit dat dit vooralsnog enkel een 
verwachting is, wordt er door overheden genoegen genomen met 
structurele economische privileges en ongelijkheid. 

Quote 2: “Duurzaamheid blijft nog een elitair feestje voor 
hoger opgeleiden.”

Het zijn vaak de usual suspects die de subsidieroutes kennen, met 
een ‘hoger’ opleidingsniveau, die het geld hebben voor een elek-
trische auto of zonnepanelen, en die zich bezig houden met het 
klimaat. Deze usual suspects zijn met de beste bedoelingen van de 
wereld groen bezig. In onze netwerksamenleving gaat het niet 
om wie je bent, maar wie je kent. Professionals, burgers, orga-
nisaties en ondernemers die zich bezighouden met het klimaat 
(technologie en producten), zijn over het algemeen bovengemid-
deld opgeleid, hebben een bovengemiddeld inkomen en hebben 
veel contacten met vergelijkbare interesse.

Hoewel bijna elke sociale groep een vergelijkbare achtergrond 
en interesse heeft, kan het in dit geval leiden tot een sociale 
kloof tussen ´de duurzamen’ en de ‘niet-duurzamen’. Correctie: 
het leidt nu al tot een sociale kloof. Dat wil zeggen: er bestaan 
parallelle werelden waarbij duurzaamheid en klimaat voor de ene 
groep een normale en toegankelijke kwestie is, en voor de andere 
groep eigenlijk niet aan de orde of onbereikbaar is. Deze sociale 
uitsluiting heeft alles te maken met de hoeveelheid contacten, 
kennissen en vrienden die zich ertoe verbinden een klimaatvrien-
delijk leven te leiden.
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Quote 3: “Salade? Je bent toch geen homo?!”

Dit werd gezegd tijdens een interview voor mijn onderzoek naar 
de opkomst van duurzame steden. Het is iets wat een man zei 
tegen zijn familielid die op zijn beurt bij een McDonald’s-bezoek 
niet koos voor een vleesgerecht maar voor een salade (als je het 
al een gerecht kan noemen). In deze uitspraak ligt een homofobe 
machismocultuur besloten waarin vleeseten zogenaamd manne-
lijk is, en salade niet. Duurzaamheid gaat hier ineens over hard-
nekkige stereotypen rond seksualiteit en mannelijkheid. Dit laat 
recent psychologisch onderzoek overigens ook zien.4

Daarnaast zijn er bij veel klimaatinitiatieven weinig burgers 
betrokken met een migratieachtergrond. Met ander woorden: 
groen is vooral wit. Dit heeft alles te maken met wat ik noem 
groene of klimaatprivileges: een bonusprivilege rond klimaat dat 
je krijgt als je al sociaal-culturele en economische privileges hebt.

Depolitisering: ‘het klimaat’ als postpolitieke fantasie 
Het moge duidelijk zijn: ongelijkheid op het gebied van klimaat 
is complex. Het kan niet worden gereduceerd tot een kwestie 
van economische klassenverschillen. Het doorkruist meerdere 
klassencategorieën. Het is overigens een probleem dat lokaal én 
mondiaal is. Hierbij lopen financiële, sociale en etnisch-culturele 
ongelijkheden door elkaar. Maar hoe is het zover kunnen komen? 
Hoe kan de naïviteit van klimaatoptimisten worden verklaard? 
Hoe kan deze blinde vlek voor klimaatongelijkheid, voor uitbui-
ting en uitsluiting, worden begrepen?

Kort gezegd ligt de oorzaak in de depolitisering van het klimaat. 
Onze politieke cultuur reduceert klimaatpolitiek tot ‘slimme’ 
samenwerking, technologische innovatie en individuele groene 
keuzes. Hoewel de jaren 1960 staan voor de opkomst van het 
ecologische denken, groene politiek en conflicten met het econo-
mische ontwikkelingsparadigma, was dit maar van korte duur. Na 
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de val van de Berlijnse Muur werd duidelijk dat de toekomst een 
kwestie van ‘win-win-win’ zou zijn. Het duurzaamheidsvertoog 
van People-Profit-Planet illustreert deze pragmatische aanpak. 
De Amerikaanse filosoof Francis Fukuyama kondigde in de jaren 
1990 nota bene het einde van de geschiedenis aan. De combinatie 
van een liberale democratie en een kapitalistische markteconomie 
zou voor iedereen voordelig zijn. Veel politieke partijen verloren 
hun ideologische veren en daarmee hun kritisch denkvermogen. 
Radicale verbeeldingen en slogans die je nog al eens tegenkwam 
in de jaren zestig klinken tegenwoordig eerder als poëzie, zoals: 
‘onder de straatstenen ligt het strand’.

Zoals de Belgische geograaf Erik Swyngedouw benadrukt: we 
bevinden ons in een postpolitiek tijdperk. Hoewel we activisme 
zien toenemen op het gebied van klimaat en sociale kwesties, 
worden grote klimaatkwesties gesimplificeerd en behapbaar 
gemaakt. Swyngedouw geeft aan dat ecologische of klimaatpoli-
tiek wordt gereduceerd tot de “administration of social or ecological 
matters.” Het is nuttig de definitie van postpolitiek te hanteren 
zoals verwoord door Swyngedouw: “Post-politics refers to a poli-
tics in which ideological or dissensual contestation and struggles are 
replaced by techno-managerial planning, expert management and 
administration.”5 Overheden, bedrijven en burgers staan dus niet 
tegenover elkaar, maar delen opvattingen over groei, welvaart en 
technologische oplossingen.

Het klimaatbeleid van veel overheden kent grofweg twee vormen 
van outsourcing: (1) laat de vrije markt het regelen; en (2) laat 
de samenleving zelf met oplossingen komen. Denk bijvoorbeeld 
aan de opkomst van elektrische auto’s als oplossing voor vervui-
lend vervoer. Het uitfaseren of afschaffen van vervuilende auto’s 
is geen optie. Hoewel er nog steeds files zullen bestaan en dode-
lijke ongelukken zullen zijn, zijn de auto’s zelf wel ‘schoon’. We 
willen onze luxe, ons individuele eigendom en onze individuele 
vrijheid wel behouden. In essentie is dit een conflictvermijdende 
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strategie.6 Critici noemen deze strategie depolitisering, waarbij 
sociale conflicten worden vermeden en de aandacht wordt gericht 
op praktische en symbolische oplossingen.7 Net zoals ‘jihadisten’ 
en ‘ebola’, worden ‘CO2’ en andere broeikasgassen gedefinieerd 
als dreigingen van buitenaf die moeten worden aangepakt op de 
bekende manieren. Er worden geen onderliggende maatschap-
pelijke tegenstellingen belicht rond eigendom, individuele vrij-
heid en verkeersveiligheid. Deze ideologie van de ‘pragmatiek’ 
sluit naadloos aan bij een neoliberale cultuur waarbij individuele 
keuzes en verantwoordelijkheid verbonden zijn met een kapitalis-
tische economie. Wat we zien is niks anders dan de opkomst van 
een groen kapitalisme, waarbij klimaatvriendelijke producten en 
diensten simpelweg marktpotentie opleveren. Klimaatactivisme 
lijkt mainstream te zijn geworden op de marktplaats, met ‘vrije 
keuzes’ voor zonnepanelen, klimaatneutrale schoonmaakmid-
delen en biologische bananen. Buiten individueel consumentisme 
organiseren burgergroepen en maatschappelijke organisaties zich 
uiteraard ook. Buren die samen zonnepanelen inkopen, voedsel- 
en energiecoöperaties zorgen voor lokale maatschappelijk acties. 
Dit lokalisme werkt naast economische ook sociale en culturele 
uitsluiting in de hand. Veel goedbedoelde klimaatinitiatieven zijn 
toch bevolkt door een hoogopgeleide witte ‘voorhoede’.

Desondanks wordt het klimaatprobleem controleerbaar en 
klimaatbeleid behapbaar gemaakt. De angel gaat eruit en 
klimaatpolitiek wordt gepasteuriseerd. We willen kip blijven 
eten, maar wel met oog voor dierenwelzijn. De oplossing? Biolo-
gische kip. We willen in onze eigen auto’s blijven rijden, maar 
we zijn wel tegen milieuvervuiling. De oplossing? Elektrische 
auto’s. We willen economische groei, maar wel met oog voor de 
natuur. De oplossing? Groene groei. Begrippen als ‘klimaat’ en 
‘duurzaamheid’ overbruggen vaag tegenstelingen. Want ja, hoe 
kun je tegen het klimaat of duurzaamheid zijn? Van de chemie-
multinational Akzonobel tot de milieubeweging, socialisten en 
liberalen, iedereen is fan. Onlangs is de Nederlandse neoliberale 
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politieke partij VVD zelfs uit de kast gekomen als milieupartij. 
Wonderen bestaan! Dit moet tot denken aanzetten. Een post-
politieke fantasie waarbij iedereen voorstander is, is gevaarlijk 
en bovendien ondemocratisch. Het neutraliseert tegenstand en 
kritiek. Dit is van belang, omdat neoliberaal klimaatbeleid veel 
perverse effecten heeft, zowel op het gebied van economische en 
sociale uitsluiting als op het vlak van gewelddadige uitbuiting. 
De pragmatische aanpak van lokale netwerken, ‘win-win-win’ en 
neoliberaal klimaatbeleid leidt tot problematische blinde vlekken. 

Repolitisering: van neoliberaal beleid naar radicale 
klimaatpolitiek 
Tegenover depolitisering van het klimaat en neoliberaal klimaat-
beleid staat politisering of repolitisering. Het klimaat is een kwestie 
die ons allen aangaat, maar het gaat met name om kwetsbare 
groepen. De (re)politisering van het klimaat houdt in dat ‘het 
klimaat’ niet enkel gaat over de verandering van onze natuurlijke 
omgeving, maar ook over ‘de verdeling van de pijn’. Degenen die 
de klimaatverandering het meest voelen, hebben vaak het minst 
te zeggen. Uiteraard zijn klimaatvluchtelingen een bekend voor-
beeld van hoe antropogene klimaatverandering samenhangt met 
sociale en economische ontwrichting. Denk ook aan de Congo-
lese mijnbouwwerkers die onbetaalde arbeid leveren voor ‘onze’ 
elektrische auto’s en ‘onze’ schone lucht. Of, dichter bij huis, denk 
aan de kortgeschoolden en lagere-inkomensgroepen —al dan 
niet met een migratieachtergrond— die worden uitgesloten van 
de klimaatprivileges die het overheidsbeleid creëert of in stand 
houdt. Hoe kunnen we bijvoorbeeld denken aan energiesubsidies 
juist voor kwetsbare groepen? Hoe kunnen we strijden tegen een 
onduurzame vleesverslaving én tegen homofobie? Hoe kunnen 
klimaatinitiatieven en klimaatbeleid inclusief worden? En, hoe 
kunnen we afstand nemen van gewelddadigheden op afstand die 
gelegitimeerd worden door onze toenemende energievraag? 

Een onderscheid is nodig tussen neoliberaal klimaatbeleid en een 
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meer kritische of radicale vorm van klimaatpolitiek. Het conflict 
dient strategisch te worden ingebracht als politisering, als demo-
cratisering van hoe we nadenken over het klimaat. Dit bekent 
echter niet zonder meer alle conflicten opzoeken en uitvergroten. 
Het gaat om specifieke tegenstellingen waarbij perverse effecten, 
kwetsbare groepen, onzichtbaarheid en taboes centraal staan. 
De elektrische auto is een gewelddadige en schijnheilige koe die 
de neoliberale samenleving versterkt en (jawel) ‘verduurzaamt’. 
Kunnen we mobiliteit verbeelden en organiseren zonder auto’s? 
Kunnen we van onze vleesverslaafde samenleving af ? Het zijn 
taboes waar we niet aan willen raken. Het zijn vooral vragen die 
onze manier van denken en leven bevragen over hoe ‘we’ ons 
verhouden tot het klimaat. Hierdoor wordt het mogelijk het 
klimaatbeleid en klimaatacties kritisch te beoordelen. Grofweg 
zijn er twee manieren waarop het klimaatbeleid kan worden 
geradicaliseerd en worden ontdaan van haar neoliberale fixaties.

Allereerst heeft de staat een publieke rol en zorgplicht richting 
zijn burgers. Dit bekent dat er rond cruciale klimaatkwesties geen 
sprake meer kan zijn van uitbesteding richting de ‘vrije markt’ en 
de ‘vitale samenleving’. Schone lucht is iets dat direct te maken 
heeft met onze longen en gaat dus iedereen aan. Klimaat is een 
inherent publieke kwestie en kan niet lichtvoetig worden opgevat. 
Denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse ‘Klimaatzaak tegen de 
Staat’ van Urgenda uit 2015. Hier werd de Nederlandse staat 
aangeklaagd door bezorgde burgers omdat de staat zijn zorg-
plicht niet serieus zou nemen en zijn burgers onvoldoende zou 
beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. De 
rechter gaf Urgenda gelijk. Dit illustreert hoe het rechtssysteem 
een neoliberale overheid kan herinneren aan het feit dat de tijd 
van het uitbesteden voorbij is. Ironisch is natuurlijk dat staten 
voor de ‘eigen’ burgers zorgen, waarmee er een soort klimaatna-
tionalisme ontstaat en kwetsbare groepen in andere landen (lees: 
natiestaten) niet primair worden meegenomen.
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Desondanks kan een actieve publieke overheid de neoliberale 
fantasie ontzenuwen van individuele keuzevrijheid en verant-
woordelijkheid via de markt. Hoewel weinig kan worden verwacht 
van uitgesproken klimaatontkennende machthebbers zoals in 
Brazilië en de Verenigde Staten, is dit een cruciale strategie. 
Staatsmacht is te belangrijk om niet in te zetten in de klimaat-
strijd. Inspirerende voorbeelden op dit vlak zijn de acties van het 
transnationaal georganiseerde Extinction Rebellion, maar ook 
de jonge Zweedse Greta Thunberg, de symbolische voorvrouw 
van een opkomende jonge klimaatbeweging op wereldschaal. De 
staat moet zich gaan ver-antwoorden, en antwoorden geven op de 
vragen die de klimaatcrisis oproept. Antwoorden die ver buiten 
de grenzen van groene markten en lokale initiatieven reiken.

Ten tweede moeten ‘wij’, als bewuste burger-consumenten, 
meer radicale keuzes durven te maken. De huidige klimaate-
lite kan hierin een soort kritische avant-garde zijn van onderop. 
Want waarom een elektrische auto kopen als je ook vaker met 
de trein kunt gaan? Waarom nog een duur biologisch product 
op de markt zetten als je duurzaamheid interessant kan maken 
voor mensen met een lager inkomen? Dit betekent wel dat je je 
moet verbinden aan een bepaald soort klimaatactivisme, name-
lijk het genre dat niet individualistisch is of via de supermarkt 
werkt. Het houdt in dat je je sociaal inzet rond initiatieven die 
klimaatdoelen koppelen aan armoedebestrijding, inclusiviteit of 
antiracisme. Zodoende wordt klimaatactivisme niet geïsoleerd en 
gekaapt door het neoliberale vertoog. In zekere zin democratiseer 
je hiermee klimaatactivisme.

Er is bijvoorbeeld een duidelijke relatie tussen klimaatverande-
ring en gender. Denk aan hoe vrouwen disproportioneel zwaar 
worden geraakt door droogte en overstromingen in armere 
regio’s, zoals de VN laat zien.8 Hetzelfde geldt voor de link tussen 
klimaatverandering en etnisch-culturele ongelijkheid, ofwel 
‘klimaatracisme’. Populaties van kleur zijn eerder het slacht-
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offer van de gevolgen van klimaatverandering (denk aan de vele 
klimaatvluchtelingen), terwijl zij er het minst voor verantwoorde-
lijk zijn.9 Desalniettemin is het niet afdoende te focussen op één 
van deze vormen van klimaatongelijkheid of klimaatonrecht. Wat 
doorgaans klimaatrechtvaardigheid wordt genoemd zou gestalte 
moeten krijgen door intersectioneel te denken en te handelen.

Intersectionaliteit, een term afkomstig uit het feministische 
gedachtegoed, behelst het idee dat juist meerdere vormen van 
marginalisering altijd in samenhang moeten worden begrepen 
(gender, seksualiteit, etniciteit, inkomen, etc.).10 Congolese mijn-
werkers die bijvoorbeeld als halfslaven de ‘groene economie’ 
mogelijk maken vormen een knooppunt van kapitalistische en 
racistische uitbuiting. De rijkere groen-witte ‘voorhoede’ die 
druk bezig is met klimaatneutrale initiatieven sluit bijvoorbeeld 
ook armere grijs/niet-witte ‘achterblijvers’ uit. Een intersectio-
nele kijk op klimaatpolitiek gaat voorbij economische ongelijk-
heid. Het verbreedt en verdiept de probleemdefinitie, om een 
rijkere diagnose en meer adequaat handelingsperspectief voor 
te stellen. Zodoende zou het ook vreemd zijn enkel te strijden 
voor klimaatrechtvaardigheid, zonder te strijden tegen armoede, 
racisme en seksisme. Radicale klimaatpolitiek gaat voorbij aan 
de usual suspects. Het is eigenlijk voorbij het hokjesdenken van 
klimaat/inkomen/sociaal/huisvesting/etc.

Het onderscheid tussen neoliberaal klimaatbeleid en radicale 
klimaatpolitiek is een analytisch onderscheid. Zoals elke vorm 
van analyse is dit echter ook een politieke duiding. Dat wil 
zeggen, het maakt een kritische positie mogelijk om te ageren 
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tegen goedbedoelde neoliberale klimaatinitiatieven die leiden 
tot uitsluiting en uitbuiting. Radicale klimaatpolitiek betekent 
niet alleen kritiek uiten. Sterker nog, het is vooral actief coalities 
smeden, samenwerken met onbekende (en onbeminde) partners 
en organisaties in een brede klimaatstrijd. Radicale klimaat-
politiek is dus enerzijds een kritiek op neoliberale vormen van 
klimaatbeleid, en anderzijds een voorstel om meer gelaagd te 
kijken naar klimaatongelijkheid en klimaatactivisme.

Conclusie
Deze bijdrage had als doel de gelaagdheid van klimaatongelijk-
heid te illustreren en een alternatief voor te stellen. Ik wil niet 
al te optimistisch eindigen, met een feel good story over hoe het 
allemaal wel goed komt, zolang we elkaar vasthouden en samen-
werken. Ja, inderdaad geen climate change, maar system change. De 
vraag is welk systeem precies. Bovenstaande laat zien dat het niet 
enkel een economisch systeem is waarbij het gaat om een strijd 
tussen kapitaal en klimaat. Het is een complexe en gelaagde strijd, 
een meervoudige strijd. Een strijd tegen klimaatongelijkheid, 
tegen uitbuiting en uitsluiting. Deze strijd moet uitgesproken 
afstand nemen van het oude extractiemodel en een naïef neolibe-
ralisme van ‘eigen verantwoordelijkheid’. Een klimaatbeleid dat 
economische en sociale rechtvaardigheid niet ook als uitgangs-
punt heeft, verdient het niet klimaatbeleid te heten. Klimaatpo-
litiek en klimaatrechtvaardigheid met een intersectionele inslag 
hebben de potentie klimaatbeleid te herinneren aan het feit dat 
er alternatieven zijn voor neoliberale klimaatkeuzes. Het poogt 
klimaatverbeelding te verrijken en te laten zien hoe het klimaat 
een realiteit is waarbij het klimaat en het klimaatbeleid samen-
hangen met kleine en grote ongelijkheden. In tijden van onze 
klimaatcrisis is radicaal denken geen keuze, het is pure noodzaak.
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