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Tussen individualisering en globalisering: lokale gemeenschapsinitiatieven als tegenmacht?  

 

Anneleen Kenis verschenen in Wisselwerk CAHIER 2009 

 

1. Inleiding 

 

“Transitiewijken zijn het antwoord op de crisis” kopte De Standaard op zaterdag 13 december 2008. Ze 

lijken als paddenstoelen uit de grond te schieten: lokale groepen die in de eigen gemeenschap op hun 

manier de strijd met de ecologische en soms ook de voedsel-, financiële of andere crisissen aangaan. 

Bekende voorbeelden hiervan zijn ecoteams, lokale muntsystemen of buurtmoestuinprojecten. Daarnaast 

zijn er initiatieven die verschillende topics in één model trachten te verenigen en op deze manier een meer 

‘holistisch’ antwoord pogen te bieden. Transition Towns is hier vandaag in Vlaanderen wellicht het meest 

bekende voorbeeld van, maar wereldwijd vind je tal van gelijkaardige initiatieven terug.
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In deze pogingen om een praktisch alternatief te leven als antwoord op de uitdagingen van onze tijd staan 

lokalisering en gemeenschapsopbouw vaak centraal. Deze twee elementen worden door veel auteurs, 

beleidsmakers en activisten naar voor geschoven als centrale sporen voor de transitie naar een duurzame 

samenleving. Toch is niet zonder meer elke vorm van lokalisering en gemeenschapsopbouw even 

progressief, effectief of democratisch. De bedoeling van dit artikel is de ambiguïteit van deze elementen te 

exploreren en te laten zien wat de mogelijkheden en limieten zijn van lokale gemeenschapsinitiatieven als 

antwoord op de milieucrisis. Uitgangspunt is dat lokalisering en gemeenschapsvorming niet op zich 

beschouwd kunnen worden, maar gesitueerd moet worden in een ruimere economische, politieke en sociale 

context, die gekenmerkt is door processen van individualisering en (neoliberale) globalisering. De centrale 

vraag is in welke mate dergelijke initiatieven bijdragen tot een versterking van democratische en 

emancipatorische praktijken van onderuit en tot een kritisch bewustzijn van de context waarin ze ageren, 

dan wel tendensen naar depolitisering bevestigen.   

   

2. Tendensen naar individualisering: gemeenschap of individu?  

 

Lokale gemeenschapsiniatieven zijn terug ‘in.’ Op zich hoeft dat niet te verwonderen. Deze initiatieven 

komen op uitgesproken manier tegemoet aan de nood tot praktische actie die ervaren wordt op het sociale 

en ecologische terrein. Ze bieden haalbare en toegankelijke vormen van engagement die mensen toelaten 

concreet hun steentje bij te dragen. Bovendien worden ze naar voren geschoven als hét gebied waar 

vandaag verandering (nog wel) mogelijk is. In het licht van de ecologische, sociale, financiële en andere 

crisissen worden deze initiatieven gepromoot als hét alternatief voor de falende markt en staat (DeFilippis, 

Fisher & Shragge, 2006).  

Lokale gemeenschapsiniatieven ontwikkelen zich dan ook niet in een economisch, politiek of sociaal 

vacuüm. Hun heropleving kan enkel ten volle begrepen worden door ze te situeren binnen een ruimere 

context. Die context creëert mogelijkheden, maar stelt ook limieten. Het is immers evenzeer paradoxaal te 

noemen dat lokale gemeenschapsinitiatieven net op dat moment ontstaan dat de mogelijkheden tot 

verandering op lokaal niveau, door een context van mondiale krachten en ontwikkelingen, erg beperkt zijn 

(DeFilippis, 2004). In welke mate zijn deze initiatieven een krachtig weerwoord tegen die processen, dan 

wel een manier om de echte vragen uit de weg te gaan? In welke mate heerst binnen deze initiatieven een 

kritisch zelfbewustzijn over hun rol en plaats binnen het bredere geheel?  

In wat volgt, willen we twee centrale tendensen bespreken die samen een belangrijk deel van de context 

uitmaken van lokale gemeenschapsinitiatieven. Eerst komt het individualiseringsproces aan bod, in de 

volgende paragraaf focussen we op de problematiek van de globalisering.  

 

Sociologen zoals Ullrich Beck en Anthony Giddens beschrijven ons tijdsgewricht als een periode van 

individualisering. De aanvang van dit proces van individualisering wordt gesitueerd in het begin van de 

20
ste

 eeuw, maar pas sinds de jaren zestig kwam het in een stroomversnelling terecht (Geldof, 2008). 

Doordat de traditionele verklaringsmechanismen en geloofssystemen steeds meer terrein en legitimiteit 

verloren, won het individu een steeds grotere autonomie. Mensen kregen meer dan voorheen de 

mogelijkheid om onafhankelijk van de traditionele inbedding (de eigen lokaliteit, zijnde het eigen dorp met 

de bijhorende tradities, waarden en normen) hun eigen levenskeuzes te maken. De nieuwe overtuiging is 

dat de wereld vol mogelijkheden is en dat ieders levensopdracht erin bestaat de eigen biografie vorm te 

geven. Dit individualiseringsproces wordt, in het bijzonder door progressieven, vaak als bevrijdend gezien. 
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Individuen komen los van bepalende en vooral beperkende instituties en tradities, waardoor ze meer keuzes 

in eigen handen hebben. Hierdoor zouden ze ook zelfbewuster gaan leven. Veel auteurs hebben ook op de 

keerzijde van deze toegenomen vrijheid gewezen (Holemans, 1999). Ze kan immers ook verlammend 

werken: de wereld dreigt een labyrint te worden waarin men zonder kompas verdwaalt.  

Dit individualiseringsproces vindt plaats in en wordt beïnvloed door een context van globalisering. Op 

sociologisch vlak wordt hiermee het steeds intenser worden van wereldwijde sociale relaties bedoeld 

(Holemans, 1999). Lokale gebeurtenissen worden in steeds grotere mate beïnvloed door gebeurtenissen 

veraf, en omgekeerd. Denk bijvoorbeeld aan de financiële crisis en hoe een lokaal crashende 

hypotheekmarkt een wereldwijde crisis met zich mee bracht die op haar beurt op tal van plaatsen in de 

wereld ernstige lokale gevolgen heeft. Of aan de klimaatproblematiek, waarbij alle planeetbewoners, maar 

toch vooral die van het zuiden, het slachtoffer zijn van de uitstoot van een teveel aan broeikasgassen, 

voornamelijk vanuit het rijke noorden. Individuen, organisaties en staten geraken steeds meer wereldwijd 

onderling afhankelijk van elkaar, zowel economisch, ecologisch als politiek. Dit globaliseringsproces werd 

versneld door de opkomst van het neoliberalisme als beleidsdoctrine vanaf het einde van de jaren zeventig 

(Harvey, 2005). Markten werden geliberaliseerd en gedereguleerd. Nationale sociale stelsels dreigden 

ondermijnd te worden door de internationale concurrentie. Lokale en nationale overheden hebben steeds 

minder verhaal tegen de groeiende macht van mastodontbedrijven.  

 

De toegenomen economisering van de samenleving onder invloed van de neoliberale doctrine had echter 

ook een impact op het individualiseringsproces. Steeds meer moeten individuele keuzes gemaakt worden in 

een totaal gecommercialiseerde context (Geldof, 2008). De vraag kan dan ook gesteld worden of 

individuen vandaag wel echt zoveel vrijer zijn dan ze vroeger waren, of dat misschien simpelweg de wet 

van de kerk door de wet van de markt vervangen is? Berust onze gepercipieerde vrijheid niet vooral op een 

schijnvrijheid? Geldt zij niet enkel voor zover we tussen de duidelijk afgebakende grenzen van de 

dominante marktlogica blijven? Steeds meer lijkt onze vrijheid beperkt te worden tot de vrijheid om te 

consumeren. Het gaat dan om de vrijheid om zelf te kunnen kiezen tussen 10 verschillende smaken van 

tandpasta of 50 bloemenjurkjes in allemaal ongeveer dezelfde maat. Bovendien is zelfs deze vrijheid erg 

beperkt omdat ze enkel geldt voor zij die over voldoende koopkracht beschikken. Ongebreidelde 

consumptie ligt niet voor iedereen binnen handbereik. De ‘American Dream’ is per definitie slechts voor 

een minderheid weggelegd. De vraag moet dan ook gesteld worden of het individualiseringsproces in de 

huidige, gecommercialiseerde context nog wel een emancipatorisch verhaal blijft.  

Lange tijd kon individualisering grotendeels als iets positiefs worden geduid. Met de opkomst van het 

neoliberalisme werd het ideaal van individuele (keuze)vrijheid echter grotendeels door het marktdenken 

gerecupereerd. Wat begon als experimenteren met vrije liefde werd al gauw vervormd tot porno- en 

bimbocultuur, volkse cultuur maakte plaats voor gecommercialiseerde cultuur, de bevrijding van het 

individu t.a.v. kerk en traditie verwerd tot de promotie van het marktindividu, vaak ten koste van elk basaal 

solidariteitsmechanisme. Veel conservatieven die het symbolische jaar ’68 aanwijzen als schuldige voor 

vermeend moreel verderf, hebben geen oog voor de commerciële recuperatie die een bevrijdende tendens 

gedeeltelijk omturnde tot een egoïstisch privatisme.  

 

Voor een stuk vloeien de huidige ecologische, sociale, financiële en andere crisissen voort uit de 

tegenstellingen van het neoliberale project zelf, zoals dat vanaf het begin van de jaren ’80 op wereldwijde 

schaal vorm kreeg. De neoliberale politiek betekende voor burgers onder meer loonmatiging en 

flexibilisering. Sociale en milieuregels werden gezien als vormen van marktverstoring. De sociale 

ongelijkheid namen toe, zowel tussen noord en zuid, als binnen de landen van het noorden (Harvey, 2005).  

Uiteraard gebeurde dit niet zonder verzet. De hypothese kan geformuleerd worden dat het toenemende 

individualisme ook het gevolg is van de verloren strijd tegen deze neoliberalisering van de samenleving. De 

jaren ’70 en ’80 kenden sterke sociale bewegingen (wat ook vormen van ‘gemeenschap’ zijn) rond een 

heleboel eisen en thema’s, die dikwijls op de muur van de macht of de mechanismen van de markt stootten. 

Als collectieve strijd niet de verhoopte resultaten oplevert, gaan mensen zich individueel behelpen of naar 

individuele promotie streven. Het tevergeefse syndicale protest tegen het neoliberale beleid, de 

ontgoocheling na het wegebben van de golf van ’68, de plaatsing van raketten ondanks enorme 

burgerbewegingen: alle droegen ze bij aan de verzwakking van het sociale weefsel en van het burgerschap.  

 

Het neoliberalisme betekende de globale afbouw van de publieke dienstverlening en sociale 

basisvoorzieningen. Een hele reeks diensten en voorzieningen kwamen geheel of gedeeltelijk in de 
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privésector terecht, maar ook in de handen van publiekprivate partnerschappen of non-profitorganisaties. 

Telecommunicatie, de post, het openbaar vervoer, de gezondheidszorg of watervoorziening stonden alle op 

de privatiseringsagenda. Deze verschuiving in de dienstverlening wordt ook wel eens ‘neo(liberaal)-

communitarisme’ genoemd (DeFilippis, 2004). Hierbij wordt van lokale gemeenschappen impliciet en 

soms ook expliciet verwacht dat ze de leemtes vullen die ontstaan waar de overheid zich terugtrekt. Het is 

opmerkelijk dat deze op zich erg problematische tendens door sommigen wordt verdedigd als een antwoord 

op de individualisering. Zo zien sommige auteurs, zoals de socioloog Robert Putnam, in dit neo(liberaal)-

communitarisme een manier om opnieuw meer ‘sociaal kapitaal' op te bouwen. Ze zien deze vorm van 

gemeenschapsopbouw als een tegengif tegen het extreem individualisme van de vorige generatie, echter 

zonder zich kritische vragen te stellen over de context van de privatisering waardoor lokale 

gemeenschapsinitiatieven vaak niet meer dan een noodzakelijke overlevingsstrategie worden (wat vooral in 

het zuiden het geval is). 

Hoewel we het belang van gemeenschapsvorming als antwoord op de individualisering zeker niet willen 

ontkennen, is het toch belangrijk aandacht te hebben welke de doeleinden en vormen zijn van deze 

gemeenschapsvorming. Deze neo-communitaristen reageren tegen de vernietiging van de gemeenschap, 

maar negeren al te vaak de grondoorzaken hiervan, zoals de hegemonie van een ongebreidelde neoliberale 

globalisering. Deze globale neoliberale context is dan ook van essentieel belang als vertrekpunt van ons 

verhaal. Het is in deze context dat lokale gemeenschapsinitiatieven door sommigen gepromoot en door 

anderen verworpen worden. Elke discussie over de mogelijkheden en limieten van deze initiatieven moet 

hiervoor oog hebben. 

 

3. Tendensen naar globalisering: het lokale versus het globale 

 

Gemeenschapsvorming gebeurt niet in het ijle. Er is een aanknopingspunt, een soort van vaste bodem 

nodig. Dit aanknopingspunt kan een idee of een praktijk zijn, denk bijvoorbeeld aan gemeenschappen van 

natuurliefhebbers of kaarters. Dat zijn niet-territoriaal gebonden gemeenschappen. Gemeenschapsvorming 

kan ook gebaseerd zijn op een bepaalde plaats. Dit is vaak het geval als het om gemeenschapsinitiatieven 

gaat rond duurzaamheid. Het lokale is dan zowel het terrein waarop gemeenschapsvorming kan 

plaatsvinden als de schaal waarop productie en consumptiepraktijken moeten teruggebracht worden om 

duurzaam te zijn. Het zijn deze territoriaal gebonden, lokale gemeenschapsinitiatieven waar het in dit 

artikel over gaat.  

 

De huidige mondiale markteconomie wordt verdedigd aan de hand van de theorie van de comparatieve 

voordelen (Wall, 2005). Die stelt dat elke regio zich moet specialiseren in de productie van die goederen en 

diensten waar het relatief gezien het best in is, en dat het wereldwijd verhandelen van deze relatief gezien 

efficiëntst geproduceerde goederen en diensten tot de hoogst mogelijke wereldwijde welvaart leidt. Hoewel 

dit model theoretisch hout lijkt te snijden, toont de praktijk een minder fraai beeld. Een Britse studie 

berekende dat het V.K. in 1998 61.400 ton kip uit Nederland importeerde. In datzelfde jaar werd 33.100 ton 

kip door het V.K. geëxporteerd naar Nederland (Lucas, 2001). Garnalen gevangen aan de Belgische kust 

worden naar Marokko getransporteerd om daar gepeld te worden en worden vervolgens voor consumptie 

terug naar België gebracht. De Belgische supermarkten liggen vol wijn uit Australië, Chili en Zuid-Afrika, 

terwijl het wijnland Frankrijk ons buurland is. Het Provinciaal Instituut voor milieueducatie in Antwerpen 

berekende dat een blikje tomatensoep met balletjes niet minder dan 32.000 kilometer gereisd heeft 

vooraleer het in onze supermarkt belandt.
2
 Lokalisten pleiten dan ook voor het terugdringen van de 

wereldwijde handel en transport van goederen en diensten. Zij beargumenteren dat het economische 

verhaal van de comparatieve voordelen enkel werkt omdat de milieukost van handel en transport 

geëxternaliseerd wordt
3
.  

Als alternatief pleiten zij in eerste instantie voor een systeem van economische subsidiariteit (Jones & 

Jacobs, 2006). Dat betekent dat elk goed op de kleinst mogelijke schaal geproduceerd moet worden. Enkel 

als lokale productie niet mogelijk is, kan gekozen worden voor handel, maar dan over een zo kort 

mogelijke afstand. Internationale handel is dan enkel gerechtvaardigd voor goederen die echt nodig zijn en 

niet dichtbij geproduceerd kunnen worden, of toch niet zonder een hoge milieukost, zoals door de 

verwarming van serres. Voorbeelden hiervan zijn koffie, cacao of thee. Het gaat er dus om een betere 

balans te vinden tussen lokale, regionale, nationale en internationale markten. In tweede instantie pleiten 

lokalisten ervoor om de consumptie van goederen die niet lokaal geproduceerd kunnen worden, zoals 

tomaten of aardbeien in de winter, af te bouwen. In een supermarkt vind je vandaag alle mogelijke soorten 
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groenten en fruit het hele jaar door. Weinig mensen weten nog welke groenten of fruit in welk seizoen 

groeien. Enkel aan het prijskaartje kan dat soms nog opgemaakt worden. Alles samengenomen pleiten 

lokalisten dus voor het consumeren van seizoensgebonden producten van dicht-bij-huis.  

Lokalisering die vooral gebaseerd is op een economische herschikking van de productie van goederen en 

diensten, zonder dat het neoliberale economische systeem zelf in vraag wordt gesteld, wordt ‘zwakke 

lokalisering’ genoemd (North, 2008). Hoe belangrijk deze vorm van lokalisering ook is, bijvoorbeeld voor 

het terugdringen van CO2 emissies, het is niet noodzakelijk een bijzonder radicaal project. Piekolie-

activisten beargumenteren zelfs dat de economie gedurende de komende decennia hoe dan ook een proces 

van herlokalisering zal ondergaan. Als de olieprijzen stijgen, zal lokalisering net zozeer voortvloeien uit de 

economische winstlogica zoals de globalisering dat ooit deed. Met andere woorden, het is business as 

usual, met dezelfde neoliberale politieke economie, maar met een andere kosten-baten berekening die 

resulteert in kortere distributienetwerken en een koolstofarmere economie.  

 ‘Sterke lokalisten’ zien lokalisering daarentegen niet enkel als een noodzakelijke, maar ook als een 

wenselijke verandering (North, 2008). Lokalisering is volgens hen niet enkel een piste voor een transitie op 

ecologisch, maar ook op economisch, sociaal en cultureel vlak. Op economisch vlak beargumenteren zij dat 

lokale economieën door hun inbedding in het lokale gemeenschapsleven beter tegemoet komen aan de 

plaatselijke noden. Ze worden vaak naar voor geschoven als sleutelelement voor de realisatie van een 

steady-state economie die breekt met het gangbare economische groeimodel en de draagkracht van de 

aarde en het lokale ecosysteem niet overschrijdt. Op sociaal vlak stellen sterke lokalisten het belang van 

sociale verbondenheid of gemeenschapsopbouw centraal. Soms wordt daar het belang van het behoud van 

het lokale culturele erfgoed nog aan toegevoegd.  

 

Binnen de lokaliseringsbeweging zijn er stromingen die bij de huidige marktgerichte wereldorde aansluiten, 

maar er zijn ook kritische, uitgesproken progressieve stromingen die er tegen in gaan. Ze hebben andere 

motieven of argumenten om voor lokalisering te pleiten. De kritische positie pleit bijvoorbeeld voor het 

verkorten van de distributieketens (zwakke lokalisering) vanuit ecologische bekommernissen, terwijl 

neo(liberale)-lokaliseringkrachten iets gelijkaardigs verdedigen vanuit puur economische motieven. Op het 

vlak van sterke lokalisering lijkt er de laatste jaren een verschuiving plaats te vinden, waarbij steeds meer 

initiatieven de ‘vroegere’ kritische modellen van strijd, protest en conflict vervangen door een zogenaamd 

beter aangepast pleidooi voor de opbouw van ‘sociaal kapitaal.’ De nieuwe nadruk ligt op samenwerking, 

lokale veerkracht, win-win situaties en partnerschappen met lokale bedrijven en overheden. Hierbij wordt 

voornamelijk op de interne lokale gemeenschap gefocust.  

Vaak wordt uitgegaan van een soort utopische visie die abstractie maakt van de economische, politieke en 

sociale beslissingen die buiten de gemeenschap genomen worden. De nadruk ligt daarbij steeds meer op 

‘sociale verbondenheid’ waar die ooit op ‘sociale gelijkheid’ lag. Waar in de kritische stroming de 

klemtoon ligt op de contestatie van het dominante economische systeem, wordt hier getracht de plooien 

ervan plaatselijk glad te strijken via samenwerking en sterkere lokale connecties.  

De manier waarop zowel sterke als zwakke vormen van lokalisering vorm krijgen binnen de huidige 

economische, politieke en sociale context, stemt tot nadenken. In wat volgt wordt ingegaan op een aantal 

kritische vragen die aan lokaliseringsinitiatieven kunnen worden gesteld. Opnieuw, niet om ze te 

verwerpen, maar om ze aan te zetten tot een meer reflexieve houding tegenover de context waarin ze 

opereren. Dat kan hen enkel sterker, effectiever en democratischer maken.  

 

4. Kritische kanttekeningen  

 

4.1. Autarkie als oplossing? 

 

We zouden onze kritische kanttekeningen willen beginnen bij die initiatieven die net wel een doorgedreven 

kritiek op de huidige economische, sociale en politieke context van de neoliberale globalisering formuleren. 

Vanuit deze begrijpelijke kritiek dreigen vele van deze lokale gemeenschapsinitiatieven echter geen andere 

optie meer te zien dan de verdediging van een autarkisch standpunt.  

Een autarkie is een economie die zelfvoorzienend is en niet aan internationale handel deelneemt, of op zijn 

minst de handel met de bredere wereld erg sterk beperkt (North, 2008). Parallel hiermee verwijst de term 

naar een ecosysteem dat volledig op zijn eigen bronnen steunt en niet beïnvloed wordt door invloeden van 

buitenaf. Hoewel zulke autarkische gemeenschap in de verbeelding heel aanlokkelijk kan lijken, dreigt de 

praktijk anders uit te draaien. Autarkie op het niveau van de lokale gemeenschap heeft immers altijd ook 
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een (onnodig) verarmend effect. Hoe zelfvoorzienender en kleiner een gemeenschap is, hoe beperkter de 

omvang van activiteiten en keuzes die het zijn leden kan bieden. Daarenboven dreigt een lokale 

gemeenschap die ontdaan is van elke culturele kruisbestuiving, welke vaak een neveneffect van 

economische uitwisseling is, in zijn eigen particularisme te verdwijnen. Als er geen opening is naar externe 

activiteiten, kennis en productie, dreigt de lokale gemeenschap een gevangenis te worden. Zelfs een 

radicaal sociaal ecologist als Murray Bookchin stelt: “Geen enkele gemeenschap kan hopen om 

economische autarkie te bereiken, noch moet het dat proberen te doen …” (Bookchin, 1995, p. 237). Het is 

dan ook belangrijk lokalisering te onderscheiden van autarkie. In de context van de ecologische crisis, in 

het bijzonder de klimaatverandering, is economische lokalisering onvermijdelijk. Maar dat betekent niet dat 

we ons economisch volledig zouden moeten terugplooien op de eigen lokale gemeenschap. Bovendien is 

het belangrijk te benadrukken dat de keuze voor economische lokalisering niet noodzakelijk hoeft te leiden 

tot sociale of  culturele lokalisering. Zoals Schuman (2001) stelt, betekent lokalisering niet dat we ons 

moeten afscheiden van de buitenwereld. Hoewel sommige lokalisten ook voor sociale en culturele 

lokalisering pleiten, is het toch belangrijk deze zaken uit elkaar te houden.  

 

4.2. Een voorkeur voor kleine, lokale economieën? 

 

Een tweede kritisch punt betreft wat sommigen de ‘naïeve neo-smithiaanse waardering’ van kleine, lokale 

‘duurzame’ economieën noemen (Wall, 2005). Ze gaat uit van een utopisch beeld van kleine productie-

eenheden waartussen de markt harmonische relaties mogelijk maakt en waarvoor Adam Smith als 

inspiratiebron wordt ingeroepen. Hierbij wordt vergeten dat de markteconomie, net als alle ondernemingen 

die daarbinnen ageren, een ingebouwde tendens naar groei en concentratie kent. Dat geldt ook voor lokale 

ondernemingen. Zij hebben weinig andere keuze dan mee te gaan in deze tendens naar groei, omdat ze 

anders hun competitieve positie dreigen te verliezen. Zelfs als sommige ondernemers nog zo hard willen 

lokaliseren en klein blijven, er blijft een enorme concurrentiedruk, die maakt dat een gelokaliseerde 

economie snel terug in de richting van een conventionele markteconomie kan evolueren. In het geval dat de 

gelokaliseerde economie volledig afgeschermd zou worden, dreigt monopolievorming onder invloed van 

diezelfde marktmechanismen. Behalve in het volstrekt utopische scenario dat alle kapitalisten 

overeenkomen hun bedrijven niet te laten groeien, is steady-state kapitalisme een contradictie in terminus. 

Dit betekent niet dat lokale economieën per definitie uitbuitend moeten zijn, verre van. Helaas is het 

omgekeerde evenmin het geval. Lokaliseringsinitiatieven op zich zijn niet voldoende om dergelijke 

problemen te verhelpen. Daarvoor is een ruimere herziening van het economische model nodig.  

 

4.3. Onderdrukkende relaties binnen de lokale gemeenschap zelf? 

 

Het valt op dat lokale duurzame gemeenschapsvorming vaak al te makkelijk en als vanzelfsprekend gelijk 

wordt gesteld met ‘emancipatie’ en ‘sociale rechtvaardigheid.’ Die zaken hangen echter niet automatisch 

met elkaar samen. Binnen lokale gemeenschappen gelden net zoals elders klassen- en 

gendertegenstellingen en een hele resem aan andere machtsrelaties (North, 2008). Intern reproduceren 

gemeenschappen vaak dezelfde soort van ongelijkheden en conflicten zoals die binnen de bredere context 

aanwezig zijn. Louter met gemeenschapsvorming en lokalisering zullen deze mechanismen niet uit de 

wereld geholpen worden. Daarom verkiezen veel progressieven internationale verbanden met andere 

onderdrukte groepen boven allianties met de lokale elite. Zoals Bookchin (1995, p. 237) stelt: “Small is not 

necessarily beautiful.” Dat betekent niet dat gemeenschapsvorming en lokalisering geen enkele positieve 

invloed kunnen hebben op de sociale verhoudingen. Zo leiden lokale gemeenschapsinitiatieven zeker tot 

meer sociale verbondenheid, wat van grote impact kan zijn op het welbevinden van haar burgers. Maar 

daarmee zijn de bestaande machtsrelaties nog niet in vraag gesteld, evenmin is er daarmee een grotere 

sociale gelijkheid gerealiseerd.  

Sommigen gaan nog een stap verder in deze kritiek en stellen dat gemeenschappen inherent onderdrukkend 

zijn voor individuen, en in het bijzonder voor diegenen die ‘anders’ zijn of buiten de dominante sociale 

groep van de gemeenschap vallen (DeFilippis, Fisher & Shragge, 2006). Lokale gemeenschappen waar 

homogeniteit troef is, kunnen verstikkend werken. Ze dreigen in het bijzonder onderdrukkend te zijn voor 

diegenen die niet passen binnen de definitie die de gemeenschap zichzelf geeft. De politieke filosofe 

Chantal Mouffe (1992) benadrukt dat gegeven de diversiteit tussen mensen een organische eenheid nooit 

bereikt kan worden, en dat voor het nastreven van zulke onhaalbare doelen bovendien een hoge prijs 

betaald dreigt te moeten worden.  
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Dergelijke bezorgdheden snijden hout, maar dit betekent niet dat het kind met het badwater weggegooid 

mag worden. Het is niet omdat lokale gemeenschapsvorming mogelijks problematische kanten heeft, dat ze 

dan maar verworpen moet worden, ten voordele van een terugval in het oude individualisme. Elke 

collectieve actie is op een bepaalde manier steeds gebaseerd op gemeenschappelijke identiteiten. Net omdat 

er structurele krachten aan het werk zijn in de maatschappij is individuele actie niet genoeg, en is 

collectieve actie nodig. De vraag die we ons moeten stellen is dan ook niet of we voor of tegen 

gemeenschapsvorming zijn, maar wel welk soort gemeenschapsvorming we kiezen. De kritische noten 

moeten deze collectieve inspanningen niet delegitimeren, maar ervoor zorgen dat die inspanningen de 

structureel onderdrukkende krachten niet in de eigen geledingen laten spiegelen. De nodige zelfreflexiviteit 

en de verbinding met bredere emancipatiebewegingen kunnen hier soelaas bieden.  

 

4.4. Wie is de actor van verandering? 

 

Een vierde punt betreft de vraag wie de actor van verandering is in deze lokale duurzame 

gemeenschapsinitiatieven. Minder dan bij andere sociale bewegingen is het evident wie een veranderende 

rol kan spelen als het over ecologie gaat (Wall, 1999). De ecologische beweging onderscheidt zich daarin 

van bijvoorbeeld de arbeiders-, vrouwen- of de antiracismebeweging. Hoewel ook in deze bewegingen ook 

anderen, zoals bijvoorbeeld intellectuelen, mannen of blanken die niet meteen subject van onderdrukking 

zijn, solidair mee de strijd kunnen voeren, zijn het toch steeds de arbeiders, vrouwen of zwarten die in de 

eerste plaats hun eigen emancipatie moeten bevechten. In de strijd tegen de milieucrisis ligt de zaak 

moeilijker. Iedereen is in enige mate slachtoffer van de ecologische crisis. Toch is het tezelfdertijd naïef 

ervan uit te gaan dat daarom ook iedereen voor verandering gewonnen zal zijn. Niet alleen zullen/zijn 

sommigen meer slachtoffer dan anderen, ook hebben sommigen meer belang bij business as usual dan 

anderen. Bovendien hebben verschillende maatschappelijke actoren een verschillende kijk op hoe de 

milieuproblematiek het best aangepakt wordt. Dat verandert niet als we het over lokale initiatieven hebben. 

Ook op dat niveau zullen sommigen meer dan anderen voorstander zijn van een daadwerkelijke aanpak van 

de ecologische kwestie, en zullen hierover verschillende opvattingen bestaan. Die verschillen kunnen nog 

scherper worden als binnen deze gemeenschapsinitiatieven ook bredere maatschappelijke thema’s op de 

agenda staan.  

 

Veel lokale gemeenschapsinitiatieven die vandaag het daglicht zien, trachten vormen van conflict en 

politisering te weren (DeFilippis, 2004). Sommige initiatieven, zoals Transition Towns, presenteren 

zichzelf zelfs expliciet als niet-oppositioneel en apolitiek. De redenen die zij hiervoor aangeven, zijn 

begrijpbaar. Naar eigen zeggen willen ze zich behoeden voor de valkuil van rigide ‘wij’ tegen ‘zij’ 

schema’s waarbij openheid voor samenwerking, dialoog of het zien van de ‘ander’ als ‘ander’ niet meer 

mogelijk is. Het apolitieke heeft ook als doel de inclusiviteit te verhogen: door zich niet met politieke 

stellingnames te verbinden hoopt men zoveel als mogelijk mensen op de kar krijgen.  

Hier kunnen een aantal vragen bij gesteld worden. Ten eerste is het ontegensprekelijk van uiterst belang om 

andere mensen met andere opvattingen niet als ‘onmensen’ te gaan zien, en een denken in termen van ‘wij’ 

tegen ‘zij’ kan daar inderdaad aanleiding toe geven. Toch hoeft dat niet noodzakelijk zo te zijn. Deze wij-

zij tegenstellingen betreffen immers ideeën en praktijken, geen mensen. Men kan het op ideologisch vlak 

fundamenteel oneens zijn en dat ook uitspreken, en de ander toch als mens blijven erkennen en zelfs 

appreciëren. Dat is zelfs net de essentie van waar het in politiek om gaat (Mouffe, 2008). Daarenboven is er 

niet zomaar één scheidingslijn tussen ‘wij’ en ‘zij,’ maar bestaan er meerdere wisselende scheidingslijnen. 

De feministische beweging zet vrouwen en mannen vaak lijnrecht tegenover elkaar, maar bijvoorbeeld in 

acties tegen kernwapens trekken ze terug aan dezelfde kar. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn. Het kan 

juist verrijkend zijn.    

Ten tweede moet de vraag gesteld worden wat het gevolg is als dergelijke tegenstellingen volledig worden 

verworpen. In het ideaal van volledige inclusie, waarbij elk onderscheid tussen ‘wij’ en ‘zij’ opgeheven is, 

klinkt de utopie van een soort mythische homogene gemeenschap (Fisher & Shragge, 2000). Deze 

voorstelling maskeert structurele onderscheidingen, wist politieke verschillen en belangen uit en dreigt 

vooral afwijkende stemmen bij voorbaat te elimineren. Het is nobel om voorbij machts- en 

onderdrukkingsrelaties te proberen denken, maar door deze niet te benoemen, zijn ze niet noodzakelijk 

minder aanwezig. Bovendien kan de vraag gesteld worden of de inclusie van de één niet altijd ook de 

exclusie van de ander betekent (Staeheli, 2008). Dikwijls betekent de inclusie van allen, zonder de interne 

tegenstellingen en machtsverhoudingen erbij in vraag te stellen, de facto toch de uitsluiting van zij die aan 
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de onderkant van deze machtsrelaties staan, minstens in die zin dat hun positie en strijd niet erkend dreigt te 

worden.  

Veel lokale gemeenschapsinitiatieven die politieke tegenstellingen trachten te vermijden, hanteren een 

moralistisch discours. Soms wordt hierbij met een toon van nostalgie naar een vroeger geïdealiseerd 

gemeenschapsleven verwezen welke nog niet in de greep was van ‘televisie’, de huidige ‘verloederde 

moraliteit’ en het zogenaamd heersende ‘negatief denken’ (Fisher & Shragge, 2000). Daartegenover wordt 

dan de kracht van samenwerking en positief denken gesteld. Het valt echter zeer te betwijfelen of positief 

denken of een betere moraliteit voldoende zijn om tot de noodzakelijke maatschappelijke veranderingen te 

komen. De vraag is ook of de structureel-maatschappelijke oorzaken van de huidige problemen niet onder 

de mat dreigen te worden geveegd wanneer de klemtoon wordt gelegd op psychologische of morele 

elementen.  

Ten derde blijkt bij nauwkeurigere analyse dat heel wat lokale gemeenschapsinitiatieven impliciet wel een 

wij-zij onderscheid hanteren, maar dan één dat geografisch bepaald is. Het ‘lokale’ komt dan tegenover het 

‘globale’ te staan. Deze tegenstelling kan natuurlijk gerechtvaardigd worden aan de hand van ecologische 

argumenten. Maar men kan snel verglijden naar meer problematische argumentaties. ‘Koop lokaal’ is niet 

toevallig ook een ordewoord van xenofobe bewegingen. Het is niet altijd onschuldig om een geografische 

eenheid (en een bijhorend wij-zij onderscheid) te verkiezen boven een ideologische eenheid (en een 

bijhorend wij-zij onderscheid). Zoals reeds gesuggereerd is dat exact de reden waarom vele progressieven 

internationalistische banden verkiezen boven allianties met lokale elites.  

Ten vierde, moet de vraag gesteld worden of echte sociale verandering mogelijk is louter op basis van 

(plaatselijke) samenwerking (Chatterton & Cutler, 2008). Lokale gemeenschapsinitiatieven focussen vaak 

exclusief op gemeenschapsopbouw, inclusie, veerkracht en win-win situaties. Ze worden hierbij 

voorgesteld als alternatieven voor ‘vroegere’ modellen van sociale verandering die uitgingen van conflict 

en emancipatie. Als men structurele machtsonevenwichten wil bestrijden is het echter zeer onwaarschijnlijk 

dat dit altijd via win-win situaties zal kunnen verlopen. Dit gegeven stelt het louter werken via 

samenwerking en inclusie in vraag. Het is overigens geen onschuldige keuze om conflictstrategieën in het 

verleden te situeren, terwijl de eigen samenwerkingsstrategieën  in het heden geplaatst worden.  

Ten vijfde moeten we ons afvragen of initiatieven die ageren rond maatschappelijke thema’s, zoals 

klimaatverandering, niet altijd en onvermijdelijk aan politiek doen. Het gaat hierbij natuurlijk niet om 

partijpolitiek, maar om politiek in de ruimere betekenis van het woord. Aan politiek doen wil dan zoveel 

zeggen als een visie hebben op hoe de maatschappij er zou moeten uitzien en een strategie uitwerken om te 

ijveren in die richting. De vraag is wat het betekent als bewegingen zichzelf expliciet als apolitiek 

beschrijven. Begrijpen ze dan nog wel wat ze doen? Is het wel mogelijk om zich actief te engageren in 

maatschappelijke veranderingsprocessen en toch geen positie te nemen in een aantal politieke debatten? 

Levert wie zich weigert uit te spreken over een aantal kwesties zich niet de facto over aan zij die zich er 

wel over uitspreken? Wie blind blijft voor een hele reeks maatschappelijk-politieke kwesties, dreigt er de 

speelbal van te worden. 

Zo komen we terug bij onze beginvraag terecht: wie zal een lokale, duurzame samenleving kunnen 

opbouwen die voldoende weerbaar is in een context van marktglobalisering? Dat is een vraag die al te vaak 

wordt verwaarloosd in de huidige literatuur rond de ecologische kwestie. In verschillende algemeen 

genomen bijzonder interessante boeken, zoals ‘Het klimaatboek’ van Els Keytsman en Peter Tom Jones, of 

‘Hitte’ van George Monbiot of de sterk geprezen 4E modellen
4
, worden allerlei beleidsmodellen naar voor 

geschoven. Maar de maatschappelijke of politieke kracht die deze moet verdedigen en eventueel zelfs 

afdwingen, wordt niet benoemd. Met andere woorden, lokale gemeenschapsinitiatieven moeten zich de 

vraag stellen welke rol zij kunnen spelen in de opbouw van bredere bewegingen en vormen van 

tegenmacht, die nodig zijn om echte verandering te realiseren.  

 

4.5. Meer dan het goede voorbeeld? 

 
Veel lokale gemeenschapsinitiatieven lijken ervan uit te gaan dat sociale verandering plaats vindt door het 

geven van goede voorbeelden en door de geleidelijke accumulatie van succesvolle initiatieven (Wall, 

2005). Daarbij richten ze zich vaak hoofdzakelijk op interne processen en interne verandering. Er is weinig 

discussie over hoe men buiten het lokale kan treden en naast het lokale werk ook kan bijdragen aan 

strategieën om zaken aan te pakken die het lokale overstijgen. Een daadwerkelijke aanpak van de 

klimaatverandering vereist bijvoorbeeld een radicale reductie van het luchtverkeer. Lokale 

gemeenschappen hebben niet de macht om dit op te leggen. Nationale en internationale overheden zijn de 
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enige krachten in de maatschappij die de mogelijkheid hebben om dat te doen. Maar lokale 

gemeenschappen kunnen wel bijdragen aan de opbouw van bredere bewegingen en aan het kritische 

bewustzijn dat daartoe nodig is. Door zich vaak expliciet als alternatief voor de markt en de staat op te 

stellen in plaats van deze te trachten veranderen, dreigen ze echter er gemakkelijkshalve voor te kiezen 

deze dans te ontspringen. Deze vraag naar de rol van de overheid wordt des te pregnanter als men naar 

sociaal rechtvaardige oplossingen voor de ecologische kwestie zoekt. Welvaart is immers geografisch niet 

gelijk verspreid, er zijn rijkere en armere lokaliteiten. Het is iets helemaal anders is om aan lokale 

gemeenschapsopbouw te doen in een rijke dan wel in een arme buurt. Sociale herverdelingsmechanismen 

zijn dikwijls de voorwaarde om succesvolle projecten op te zetten in armere buurten. Sociale herverdeling 

overstijgt echter het niveau van de lokale gemeenschap.  

 

4.6. Op vrijwillige basis? 

 

Tenslotte willen we nog even ingaan op een heel ander element, met name dat lokale 

gemeenschapsinitiatieven vaak uitgaan van engagement op vrijwillige basis, niet enkel uit noodzaak, maar 

ook vaak omdat ze dit als de meest wenselijke vorm van engagement beschouwen. Dat is op zich een erg 

positieve zaak: op die manier worden gemeenschappelijke praktijken gestimuleerd die aan de commerciële 

sfeer onttrokken zijn, en aan andere criteria of normen beantwoorden. Toch is vrijwilligerswerk niet altijd 

even evident voor veel mensen. In het bijzonder voor vrouwen en armere mensen is zo’n engagement vaak 

niet haalbaar, in het bijzonder omwille van tijdsredenen. Ook op dit vlak is een bredere emancipatorische 

strijd noodzakelijk om de randvoorwaarden te creëren voor lokale gemeenschapsinitiatieven (DeFilippis, 

Fisher & Shragge, 2006). 

De veranderingen in de arbeidsmarkt van de laatste decennia maken dat vandaag zowel mannen als 

vrouwen buitenshuis werken. Het emancipatorische potentieel van die ontwikkeling is echter niet volledig 

benut. De toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen ging niet gepaard met een betekenisvolle 

herverdeling van de zorgtaken, noch met arbeidsherverdeling en arbeidsduurvermindering. Het gevolg is 

dat mensen vandaag vaak harder werken dan enkele decennia geleden, en dat geldt in het bijzonder voor 

vrouwen. Velen gaan gebukt onder de ‘dubbele dagtaak,’ de combinatie van loonarbeid en zorgtaken in het 

huishouden. Het gevolg is dat hierdoor minder tijd overblijft voor deelname aan vrijwilligersactiviteiten. 

Bovendien zijn jobs veel vaker dan vroeger tijdelijk en flexibel en wordt men verwacht ‘vrijwillig’ 

overuren te doen. Voor velen is het vaak al niet evident om het werk te combineren met de te verrichten 

zorgtaken (bvb. voor kinderen) zonder er nog een hoop vrijwilligerswerk bovenop. De socioloog Robert 

Putman verwijt mensen teveel televisie te kijken, en waarschijnlijk heeft hij hier inderdaad een punt, maar 

één van de hoofdredenen dat mensen zich terugtrekken trekken in de privésfeer ligt in hun hectisch leven. 

Vormen van inkomensherverdeling, arbeidsduurvermindering en/of een basisinkomen moeten de 

noodzakelijke randvoorwaarden creëren voor burgers om zich tenminste gedeeltelijk te bevrijden van de 

marktlogica en de bijhorende arbeidsdruk. Alleen een algemenere emancipatorische strijd kan daarom de 

basiscondities creëren voor succesvol lokaal gemeenschapswerk op grotere schaal.  

 

4.7. De ruimere context! 

 

Het is tijd om terug te refereren naar onze beginstelling, waarin we beargumenteerden dat elk 

gemeenschapsinitiatief gezien moet worden in zijn ruimere economische, politieke en sociale context. Hoe 

belangrijk alternatieve praktijken ook zijn, het is een illusie te denken dat men een aantal structurele 

determinanten en invloeden kan uitschakelen. Het is niet alleen vanuit emancipatorisch standpunt 

belangrijk hier oog voor te hebben, het is ook noodzakelijk opdat lokale gemeenschapsinitiatieven op 

langere termijn levensvatbaar zouden zijn. De conclusie is enigszins paradoxaal: om de condities van hun 

eigen welslagen te garanderen, zijn lokale gemeenschapsinitiatieven afhankelijk van initiatieven die hun 

eigen terrein overstijgen.  

Een exclusief naar binnen gerichte focus draagt een aantal risico’s in zich. Ze is enkel gericht op interne 

processen als manier om sociale en ecologische condities te verbeteren, maar zonder de grondoorzaken 

hiervan aan te pakken. Deze strategie gaat er al dan niet impliciet van uit dat lokale gemeenschappen, zelfs 

arme gemeenschappen, in zichzelf over genoeg middelen beschikken om deze problemen het hoofd te 

bieden. In plaats van de destructieve invloeden die de neoliberale globalisering op het dagelijks leven 

uitoefent aan te vechten, neigt ze deze kwesties uit de weg te gaan. Als snel dreigen lokale 

gemeenschapsinitiatieven zichzelf aldus niet enkel meer te zien als een alternatieve ‘derde weg’ naast de 
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staat en de markt, maar als dé weg om sociale en ecologische veranderingen te verwezenlijken. Hierbij 

wordt de lokale gemeenschap het ankerpunt voor de oplossing van elke mogelijke sociale en ecologische 

problematiek, met de ‘sociale lijm’ als wondermiddel voor elke nodige transitie. Op die manier dreigt de 

rol van de markt en de staat te worden genegeerd. Er wordt niet enkel abstractie gemaakt van deze 

structurele context, maar er wordt ook impliciet gesuggereerd dat lokale gemeenschappen, of beter gezegd 

het gebrek daaraan, verantwoordelijk gehouden moeten worden voor ecologische en sociale problemen, en 

niet de staat of de markt. Op die manier worden deze problemen een kwestie van individuele en collectieve 

waarden eerder dan van macropolitiek beleid, en dreigt lokale gemeenschapsvorming enkel beschouwd te 

worden als een soort van ‘sociaal kapitaal’ welke ‘gebruikt’ wordt om het samenleven te verbeteren. 

Lokale gemeenschapsinitiatieven worden hierbij het slachtoffer van te hoge verwachtingen. Ze worden 

gepresenteerd als een soort binnenweg, die toelaat een fundamenteel andere maatschappij te bereiken 

zonder de  moeilijke conflicten die daarvoor noodzakelijk zijn ook aan te moeten gaan. Niet alleen heeft dit 

een negatieve invloed op het emancipatorisch en democratisch karakter van deze initiatieven, het 

minimaliseert ook de kans op blijvende verandering 

Het is wellicht niet toevallig dat dergelijke opvattingen het licht zien net op het moment in de geschiedenis 

waarin omvattende maatschappijverandering aan geloofwaardigheid heeft ingeboet. Men kan de 

herwaardering van lokale gemeenschapsinitiatieven niet los zien van de invloed van de dominante ideeën 

die heersen over ‘het einde van de geschiedenis’
5
 op politiek-economisch vlak. Deze bedenkingen 

betekenen echter absoluut niet dat lokale gemeenschapsinitiatieven verworpen moeten worden, integendeel. 

De centrale vraag is welke rol lokale initiatieven willen en kunnen spelen, en of ze deze bredere context al 

dan niet impliciet steunen wanneer ze zich inpassen in de heersende normen in de plaats van te opereren als 

tegenmacht? 

 

5. Lokale gemeenschapsinitiatieven als tegenmacht 

 

Ondanks alle kritische kanttekeningen moet het onderstreept worden dat lokale gemeenschapsinitiatieven 

van essentieel belang zijn in de strijd voor een duurzame wereld (DeFilippis, Fisher & Shragge, 2006). 

Lokale gemeenschappen zijn bij uitstek de plaats waar sociale reproductie plaatsvindt: het is voor het 

grootste deel binnen de lokaliteit dat mensen wonen, zich voeden, gesocialiseerd worden enzovoort. Dit 

maakt dat precies de activiteiten binnen deze gemeenschappen van essentieel belang zijn in de constructie 

van de ruimere sociale, politieke en economische context. Lokale gemeenschappen zijn niet volledig 

bepaald door de ruimere samenleving, maar staan er in een soort – mogelijk gespannen - wisselwerking 

mee. Lokale gemeenschappen zijn niet zonder meer de speelbal van hun ruimere context. Een lokale 

gemeenschap heeft een zekere marge om creatief om te springen met de structurele determinanten van de 

context waarin ze opereert.  

Wat maakt dat sommige lokale gemeenschapsinitiatieven, in tegenstelling tot andere, er in slagen bij te 

dragen tot een bredere maatschappelijke verandering? Zoals meermaals benadrukt, denken we dat het 

essentieel is dat dergelijke initiatieven oog hebben voor de ruimere economische, sociale en politieke 

context en voor de wijze waarop ze zich daarin inschrijven. Een belangrijk aandachtspunt is hoe die 

ruimere context druk uitoefent op het lokale project en hoe daar strategisch zo goed mogelijk op ingespeeld 

kan worden.  

Vandaar dat het belangrijk is dat lokale gemeenschappen niet a priori de mogelijkheid van conflict mogen 

uitsluiten, zowel ten aanzien van de omgeving als binnen de gemeenschap zelf. Dat is geen pleidooi voor 

een confrontatiekoers, noch een verwaarlozing van de waarde van gemeenschapsopbouw. Waar het om 

gaat, is het mogelijk te maken dat multipele identiteiten, uiteenlopende posities en strategieën en 

verschillende toekomstige socio-omgevingsmogelijkheden met elkaar in debat en dus conflict kunnen gaan. 

Naast het uitwerken van alternatieve praktijken die fungeren als goede voorbeelden en tegelijk concrete 

verbeteringen binnen de gemeenschap zelf realiseren, gaat het erom ook eisen te formuleren ten aanzien 

van de overheid en de private sector.  

Samengevat kan gesteld worden dat het belangrijk is dat het lokale als aanknopingspunt geldt, eerder dan 

als eindpunt. Lokale gemeenschapsinitiatieven vertrekken best van een concrete plaats om van daaruit een 

aantal alternatieve praktijken te ontwikkelen die bijdragen aan een kritisch en emancipatorisch bewustzijn, 

maar zonder dat het de bedoeling is binnen dat lokale te blijven.  

 

6. Besluit 
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Het succes van een aantal lokale gemeenschapsinitiatieven is een hoopvolle uitdrukking van de capaciteit 

van mensen om zichzelf te organiseren en creatief bij te dragen aan oplossingen voor de immense sociale 

en ecologische problemen. Tegelijk is de duurzaamheidspolitiek van lokale gemeenschapsinitiatieven ook 

gecontesteerd. Het debat hierover moet zowel oog hebben voor de mogelijkheden als voor de limieten van 

deze initiatieven. Lokale gemeenschappen moeten zowel begrepen worden als producten van hun bredere 

externe context als van de praktijken, organisaties en relaties die zich uitkristalliseren binnen de 

gemeenschap zelf. Het is van het grootste belang bewust te zijn van de spanningen die kunnen ontstaan op 

de plaats waar beide bewegingen, van bovenaf en van onderuit, samenkomen of botsen. Lokale 

gemeenschappen kunnen levende arena’s voor maatschappelijke verandering zijn. Maar het zijn evengoed 

arena’s die beperkt zijn in hun mogelijkheden om een voldoende omvattende en brede verandering te 

realiseren. Maar als ze zichzelf kunnen begrijpen als onderdeel van een bredere kracht van sociaal en 

politiek verzet, kunnen ze effectief bijdragen aan de opbouw van vormen van zelforganisatie en 

tegenmacht. Cruciaal daarvoor is dat ze een zekere postpolitieke tendens, die nu vaak aanwezig is, 

overstijgen, en een plaats geven aan vormen van conflict. Het gaat erom, een zelfbewuste omgang te 

ontwikkelen met mogelijke tegenstellingen binnen de gemeenschap en ten aanzien van ruimere context, die 

hen in staat stelt zich te positioneren ten aanzien van heersende ideologieën, analyses en belangen.  
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1 Een goed overzicht van soortgelijke initiatieven vind je terug op de website van het “global ecovillage network”, 

online beschikbaar op: http://gen.ecovillage.org/. 
2 Het gebruik van de indicator van  voedselkilometers wordt niet door iedereen toegejuicht. Zo beargumenteert Oxfam 

Wereldwinkels terecht dat hoewel de explicitering van voedselkilometers een goede manier is om aandacht te vragen 

voor de voordelen van lokale voedselsystemen, het weinig vertelt over de overige milieu-impact van een product. Zo is 

de uitstoot van broeikasgassen bijvoorbeeld ook sterk afhankelijk van de landbouwmethode en de manier van transport. 

Zie Oxfam Wereldwinkels (2009). Voedselkilometers. Online beschikbaar op: 

http://www.oww.be/pageview.aspx?pv_mid=7106 
3
 De milieueconomie vertrekt van de vaststelling dat er met betrekking tot de rol van het milieu marktfaling optreedt in 

de neoklassieke economie. Marktfaling wil zeggen dat er een verschil ontstaat tussen de maatschappelijke en 

individuele kosten van de productie en/of consumptie van economische goederen en diensten. Het is dit verschil dat een 

‘negatieve externaliteit’ wordt genoemd (Jones & Jacobs, 2006). 
4 Zie bijvoorbeeld de artikelen in de reeks “Bouwstenen voor een duurzaamheidstransitie naar een ecologische 

economie” in Oikos 44-48 en de brochure van VODO “Duurzame Onwikkeling voor Dummy’s”, online beschikbaar 

op: http://www2.vlaanderen.be/duurzameontwikkeling/downloads/indexpagina/DO_voor_Dummys.pdf 
5
 Met de Val van de Berlijnse muur in 1989 kondigde de Amerikaanse Professor Francis Fukuyama zonder schroom 

‘het einde van de geschiedenis’ aan. Daarmee doelde hij op het einde van de ideologische evolutie van de mensheid. De 

liberale westerse democratie blijft hierbij over als de universele regeringsvorm (Dessers, Dumolyn & Jones, 2002, p. 

16). 


