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2. Wij Schenden 
(zie ook 3, 4 ,5, 8 en 10)

Als iedereen op Aarde 
zoals wij in Nederland, dan
we vier
bijvoorbeeld extreem veel CO2 uit 
en gebruiken miljoenen hectares 
elders op de wereld; veel meer dan 
een Eerlijk Aarde
www.footprintnetwork.org

 

3. Wereldbevolking en 
Ongewenste Kinderen
De wereldbevolking groeit elk jaar 
nog met 80 miljoen
Tegelijk worden jaarlijks wereldwijd
100 miljoen baby’s geboren die 
door de ouders niet gewenst 
werden.
voorlichting kunnen dat drama 
stoppen.

 

4. Sterven door Armoede
Terwijl wij vele miljarden euro’s uitgeven om banken te 
redden, sterven er dagelijks 24.000 mensen (waarvan 
19.000 kinderen) door honger en slecht drinkwater, uit 
pure armoede. Ze hebben recht op een 
Protection Floor’. Zie 
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1. De Grondstoffen
Er gaat op Aarde veel 
Conflicten over 
stoffen nemen toe. Liggen er al 
gevechten 
quoteringssystemen?

2. Wij Schenden Mensenrechten 
(zie ook 3, 4 ,5, 8 en 10)

Als iedereen op Aarde 
als wij in Nederland, dan

vier Aardes nodig
bijvoorbeeld extreem veel CO2 uit 
en gebruiken miljoenen hectares 
elders op de wereld; veel meer dan 
een Eerlijk Aarde-aandeel. Zie 
www.footprintnetwork.org

3. Wereldbevolking en 
Ongewenste Kinderen
De wereldbevolking groeit elk jaar 
nog met 80 miljoen mensen
Tegelijk worden jaarlijks wereldwijd
100 miljoen baby’s geboren die 
door de ouders niet gewenst 
werden. Goede gezondheidszorg en 
voorlichting kunnen dat drama 
stoppen. Zie www.voetafdruk.eu

4. Sterven door Armoede
Terwijl wij vele miljarden euro’s uitgeven om banken te 
redden, sterven er dagelijks 24.000 mensen (waarvan 
19.000 kinderen) door honger en slecht drinkwater, uit 
pure armoede. Ze hebben recht op een 
Protection Floor’. Zie 

5. Al 400.000 Klimaatdoden
Extreem weer komt nu vaker voor dan 
klimaatdeskundigen eerder berekenden, met  al 400.000 
klimaatdoden per jaar en ook ongekende materiële 
schade.  Pas passeerden we zelfs de gevaarlijke grens van 
400 ppm CO2 in de atmosfeer. Zie 

Werkgroep Voetafdruk Nederland (
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1. De Grondstoffen-, Voedsel
Er gaat op Aarde veel meer mis dan m
Conflicten over tekort aan 
stoffen nemen toe. Liggen er al 

 en oorlogen te voorkomen
quoteringssystemen? Zie 

ensenrechten 
(zie ook 3, 4 ,5, 8 en 10) 
Als iedereen op Aarde wil leven 

als wij in Nederland, dan hebben 
Aardes nodig. Wij stoten 

bijvoorbeeld extreem veel CO2 uit 
en gebruiken miljoenen hectares 
elders op de wereld; veel meer dan 

aandeel. Zie 
www.footprintnetwork.org  

3. Wereldbevolking en 
Ongewenste Kinderen 
De wereldbevolking groeit elk jaar 

mensen. 
Tegelijk worden jaarlijks wereldwijd
100 miljoen baby’s geboren die 
door de ouders niet gewenst 

gezondheidszorg en 
voorlichting kunnen dat drama 

www.voetafdruk.eu  

4. Sterven door Armoede 
Terwijl wij vele miljarden euro’s uitgeven om banken te 
redden, sterven er dagelijks 24.000 mensen (waarvan 
19.000 kinderen) door honger en slecht drinkwater, uit 
pure armoede. Ze hebben recht op een 
Protection Floor’. Zie www.globalsocialjustice.eu

5. Al 400.000 Klimaatdoden
Extreem weer komt nu vaker voor dan 
klimaatdeskundigen eerder berekenden, met  al 400.000 
klimaatdoden per jaar en ook ongekende materiële 
schade.  Pas passeerden we zelfs de gevaarlijke grens van 
400 ppm CO2 in de atmosfeer. Zie 

Werkgroep Voetafdruk Nederland (
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, Voedsel- en Watercrises
meer mis dan met de

tekort aan voedsel, water en gr
stoffen nemen toe. Liggen er al plannen klaar om oproer

en oorlogen te voorkomen, bijvoorbeeld met 
 www.PlatformDSE.org

ensenrechten 

elders op de wereld; veel meer dan 

Tegelijk worden jaarlijks wereldwijd  

gezondheidszorg en 

Terwijl wij vele miljarden euro’s uitgeven om banken te 
redden, sterven er dagelijks 24.000 mensen (waarvan 
19.000 kinderen) door honger en slecht drinkwater, uit 
pure armoede. Ze hebben recht op een ‘Social 

globalsocialjustice.eu  

5. Al 400.000 Klimaatdoden 
Extreem weer komt nu vaker voor dan 
klimaatdeskundigen eerder berekenden, met  al 400.000 
klimaatdoden per jaar en ook ongekende materiële 
schade.  Pas passeerden we zelfs de gevaarlijke grens van 
400 ppm CO2 in de atmosfeer. Zie www.daraint.org

Werkgroep Voetafdruk Nederland (www.voetafdruk.eu
VN-Werel
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en Watercrises 
et de centen. 

voedsel, water en grond-
plannen klaar om oproer

, bijvoorbeeld met 
www.PlatformDSE.org 

Terwijl wij vele miljarden euro’s uitgeven om banken te 
redden, sterven er dagelijks 24.000 mensen (waarvan 
19.000 kinderen) door honger en slecht drinkwater, uit 

 

Extreem weer komt nu vaker voor dan 
klimaatdeskundigen eerder berekenden, met  al 400.000 
klimaatdoden per jaar en ook ongekende materiële 
schade.  Pas passeerden we zelfs de gevaarlijke grens van 

www.daraint.org  

www.voetafdruk.eu
Wereldmilieudag 
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plannen klaar om oproer, 
, bijvoorbeeld met 

klimaatdeskundigen eerder berekenden, met  al 400.000 

schade.  Pas passeerden we zelfs de gevaarlijke grens van 
 

6. Verlies van Biodiversiteit

10. Een Rechtvaardige Voetafdruk

www.voetafdruk.eu), partner van het Global Footprint Network
dmilieudag – 5 juni 2013
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6. Verlies van Biodiversiteit
We weten nog niet half hoe kostbaar de mondiale 
biodiversiteit voor de mens is. Door 
Voetafdrukken sterven soorten gevaarlijk snel uit en 
krimpen de populaties vis en vele andere dieren, op het 
land, in zee en in zoet water. Zie 

9. Doorgeschoten Individualisme

10. Een Rechtvaardige Voetafdruk
Een duurzame leefstijl is in de praktijk mogelijk, waarbij 
het goede leven wordt gecombineerd met een 
rechtvaardige Mondiale Voetafdruk. Het Human 
Development
het zien. Zie 

), partner van het Global Footprint Network
5 juni 2013 
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6. Verlies van Biodiversiteit
We weten nog niet half hoe kostbaar de mondiale 
biodiversiteit voor de mens is. Door 
Voetafdrukken sterven soorten gevaarlijk snel uit en 
krimpen de populaties vis en vele andere dieren, op het 
land, in zee en in zoet water. Zie 

9. Doorgeschoten Individualisme
In onze opleidingen en opvoeding is het benadrukken 
van persoonlijk succes en individualisme te ver 
doorgeschoten. Meer samenwerking en co
maakt mensen gelukkiger. Zie het Afrikaans Ubuntu
principe en Martin Buber’s ‘Ich werde am Du’

10. Een Rechtvaardige Voetafdruk
Een duurzame leefstijl is in de praktijk mogelijk, waarbij 
het goede leven wordt gecombineerd met een 
rechtvaardige Mondiale Voetafdruk. Het Human 
Development Report 2013 van de Verenigde Naties laat 
het zien. Zie http://hdr.undp.org

), partner van het Global Footprint Network
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8. A-sociaal Hoge Salar
Met inkomens boven 100.000 euro 
kun je nauwelijks een 
verantwoorde Voetafdruk op Aarde 
achterlaten. Grote 
salarisverschillen maken de 
samenleving bovendien angstiger 
en ongelukkiger. Ze zijn dus dubbel 
a-sociaal. Zie
www.oneplaneteconomynetwork.org

 

7. Groei Nastreven is Onzinnig 
Geworden
Economische groei is niet de 
oplossing, maar het probleem!  Een 
dashboard van indicatoren is nu 
nodig. Jigme Thinley, Bhutan
premier: "Almaar groei 
nastreven
beperkte bronnen is onzinnig 
geworden."
www.neweconomics.org

6. Verlies van Biodiversiteit 
We weten nog niet half hoe kostbaar de mondiale 
biodiversiteit voor de mens is. Door onze grote en vele 
Voetafdrukken sterven soorten gevaarlijk snel uit en 
krimpen de populaties vis en vele andere dieren, op het 
land, in zee en in zoet water. Zie www.pbl.nl

9. Doorgeschoten Individualisme
In onze opleidingen en opvoeding is het benadrukken 
van persoonlijk succes en individualisme te ver 
doorgeschoten. Meer samenwerking en co
maakt mensen gelukkiger. Zie het Afrikaans Ubuntu

en Martin Buber’s ‘Ich werde am Du’

10. Een Rechtvaardige Voetafdruk 
Een duurzame leefstijl is in de praktijk mogelijk, waarbij 
het goede leven wordt gecombineerd met een 
rechtvaardige Mondiale Voetafdruk. Het Human 

Report 2013 van de Verenigde Naties laat 
http://hdr.undp.org  

), partner van het Global Footprint Network 
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sociaal Hoge Salarissen
Met inkomens boven 100.000 euro 
kun je nauwelijks een 
verantwoorde Voetafdruk op Aarde 
achterlaten. Grote 
salarisverschillen maken de 
samenleving bovendien angstiger 
en ongelukkiger. Ze zijn dus dubbel 

sociaal. Zie 
www.oneplaneteconomynetwork.org

7. Groei Nastreven is Onzinnig 
Geworden 
Economische groei is niet de 
oplossing, maar het probleem!  Een 
dashboard van indicatoren is nu 

Jigme Thinley, Bhutan
: "Almaar groei 

nastreven op een planeet met 
beperkte bronnen is onzinnig 
geworden."  Zie 
www.neweconomics.org

We weten nog niet half hoe kostbaar de mondiale 
onze grote en vele 

Voetafdrukken sterven soorten gevaarlijk snel uit en 
krimpen de populaties vis en vele andere dieren, op het 

www.pbl.nl  

9. Doorgeschoten Individualisme 
In onze opleidingen en opvoeding is het benadrukken 
van persoonlijk succes en individualisme te ver 
doorgeschoten. Meer samenwerking en co-productie 
maakt mensen gelukkiger. Zie het Afrikaans Ubuntu

en Martin Buber’s ‘Ich werde am Du’

Een duurzame leefstijl is in de praktijk mogelijk, waarbij 
het goede leven wordt gecombineerd met een 
rechtvaardige Mondiale Voetafdruk. Het Human 

Report 2013 van de Verenigde Naties laat 
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issen 
Met inkomens boven 100.000 euro 

verantwoorde Voetafdruk op Aarde 

salarisverschillen maken de 
samenleving bovendien angstiger 
en ongelukkiger. Ze zijn dus dubbel 

www.oneplaneteconomynetwork.org  

7. Groei Nastreven is Onzinnig 

Economische groei is niet de 
oplossing, maar het probleem!  Een 
dashboard van indicatoren is nu 

Jigme Thinley, Bhutans 

op een planeet met 
beperkte bronnen is onzinnig 

www.neweconomics.org 

In onze opleidingen en opvoeding is het benadrukken 
van persoonlijk succes en individualisme te ver 

productie 
maakt mensen gelukkiger. Zie het Afrikaans Ubuntu-

en Martin Buber’s ‘Ich werde am Du’. 

Een duurzame leefstijl is in de praktijk mogelijk, waarbij 

Report 2013 van de Verenigde Naties laat 


