
 
De klimaatcrisis te lijf in 0en punten. Schets van het ongemak in 10 punten.  
De klimaatcrisis te lijf gaan is ongemakkelijk. De klimaatcrisis te lijf gaan 
morrelt aan je comfortzone. Je moet dingen laten. Dat doet zeer. Zolang we dat 
niet accepteren blijven we zeuren over die klimaatcrisis en leggen we de 
oplossing bij de poli<ek. Die dat ongemak (ook) niet willen.  
Wat moeten we doen?  
Rijke mensen vervuilen meer dan arme mensen. Wij in Nederland zijn rijk dus 
vervuilen we veel. Nederland is ook daarom zo ongeveer het vieste jongetje in 
de EU. We moeten dus armer worden.  Of, en dat is gemakkelijker, niet rijker 
worden.     Hoe? 

• 1. Ga minder werken. Dus ook minder verdienen. Lekker veel vrije <jd. Zoek 
aantrekkelijk vrijwilligerswerk.  Keuze te over en het geeM een goed gevoel. 

• 2. Minder werken betekent ook minder produc<e dus ook minder consump<e 
mogelijkheden. Produminderen dus, gaat vooraf aan consuminderen.   

• 3.  Zet loonsverhogingen, bonussen en prijscompensa<es om in nog minder 
werken. Zeg tegen je vakbond dat ze niet moeten strijden voor meer inkomen 
voor de modale inkomens en hoger.  

• 4.  Laat je geen armoede gevoel aanpraten door de Albert Heijnen, de Ster en 
alle andere reclame-ui<ngen om je eigen en hun hebberigheid te prikkelen.  

• 5. Verkoop je auto en regel ander vervoer of werk. Pak de stekkerfiets of de 
stekkerscooter. E-Bakfiets mag ook.  

• 6. Word vrekkig.  Maak daar een sport van. Koop zo weinig mogelijk, repareer, 
doe heel lang mee met alles. Het gaat niet om het scheiden van afval het gaat 
om het voorkomen.  

• 7.  Beleg niet want dan gaat je geld naar Private  Equity en andere 
beleggingscowboys. Geef het aan een goed doel. Of isoleer je huis.  

• 8. Wordt vegetariër of veganist. En ga de strijd aan met de terreur van de 
verpakking.  

• 9. Zeg je lidmaatschap op van de VVD en het CDA. 
• 10. Word ac<ef lid van Ex<nc<on Rebellion, Milieudefensie, Greenpeace, 

Urgenda of Grootouders voor het klimaat.          
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