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Er kan hoop worden geput uit de zich ontwikkelende openbare

De Wereldbank begon zulke nieuwe vormen van kapitaal te

debatten van deze 21e eeuw, bijvoorbeeld tussen de niets-aan-

erkennen in het Wealth Report van 1995, waarin werd toegege-

de-hand visies van de meeste deelnemers bij bijeenkomsten

ven dat het uitsluitend gericht zijn op financieel en gebouwd

van het World Economic Forum in het besneeuwde Zwitserse

kapitaal (geld en fabrieken) onterecht was. Het Wealth Report

Davos en die van de wereldburgermaatschappij op het World

verklaarde dat 60 procent van alle middelen bestond uit mense-

Social Forum in het zonnige Braziliaanse Porto Alegre.

lijk kapitaal, 20 procent uit milieukapitaal (natuurlijke hulpbron-

’s Werelds belangrijkste media zijn tot dusverre tekortgeschoten

nen) en dat geld en fabrieken slechts 20 procent uitmaakten van

in begrip en verslaggeving van deze wereldwijde debatten tus-

de werkelijke rijkdom van naties. Sindsdien heeft de bank zich

sen voorstanders van economische en technologische globali-

geconcentreerd op educatie – vooral van meisjes – als een van

satie, die een bedreiging vormen voor de ruimere maatschap-

de productiefste investeringen die overheden, bedrijven en indi-

pelijke en ecologische waarden zoals voorgestaan door de grote

viduen kunnen doen. Ouders wisten dit natuurlijk allang!

meerderheid van de ‘gewone’ mensen. Zo’n debat kan bijvoorbeeld gaan over de manier waarop educatie wordt verwerkt in

Toch worden in de meeste economische leerboeken en natio-

de nationale boekhouding van de meeste landen, en wel in de

nale indexen – BNP en BBP – deze investeringen in educatie nog

indexen Bruto Nationaal Product (BNP) en het engere Bruto Bin-

steeds afgedaan als ‘consumptie’ of ‘kosten’, alsof dit kapitaal

nenlands Product (BBP). Educatie, aantoonbaar de belangrijkste

gewoon weggegooid geld zou zijn! Wegens dit soort hardnek-

investering in de toekomst die een land kan maken, wordt

kige misvattingen moeten deze cruciale investeringen in ons

behandeld als een ‘kostenpost’. Toch benadrukken politici en

kostbaarste bezit, onze kinderen, in jaarbudgetten van lokale,

leiders in dit 21e-eeuwse Tijdperk van de Informatie de sleutel-

provinciale en nationale overheden wedijveren met wegen,

rol van educatie als fundament van menselijke ontwikkeling en

politie, riolering, sportcomplexen en zelfs wapens.

maatschappelijke vooruitgang. Veel economen hebben nu hun
horizon dienovereenkomstig verbreed en geven toe dat de wel-

De groeiende groep van statistici die zich bezighoudt met de

vaart van naties ligt in goed opgeleide, productieve burgers, die

kwaliteit van het leven en duurzame ontwikkeling (zie bij-

steeds vaker worden aangeduid als ‘menselijk kapitaal’.

voorbeeld de Calvert-Henderson Quality of Life Indicators,
http://www.calvert-henderson.com), roept al tientallen jaren op
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om zulke misvattingen in nationale boekhoudingen te corrige-

van hun cliënten die heel vaak bankiers, financiële instellingen

ren. In 1992 pleitten bij de UN Earth Summit te Rio de Janeiro,

en corporaties in het algemeen zijn.

170 overheden in Agenda 21 voor uitvoering van deze correcties door het toevoegen van menselijke hulpbronnen, onbe-

Er is niets tegen deze pleitbezorgers, of het nu advocaten zijn,

taalde arbeid, ecologische bezittingen en het aftrekken van ver-

economen of lobbyisten, of tegen hun rol bij de politieke

vuiling en bronuitputting. Het Earth Charter behandelt al deze

besluitvorming. Het enige wat nodig is, is duidelijkheid van de

nieuwe factoren in zijn zestien principes.

kant van deze professionals en alle andere pleitbezorgers zodat
het publiek volledig geïnformeerd wordt, en de onderwerpen

Het is van vitaal belang dat aanhangers van het Earth Charter,

eerlijk worden bediscussieerd. Economen kunnen niet langer

opvoeders en allen die zich de toekomst van onze kinderen

ten onrechte een wetenschappelijke status opeisen voor hun

aantrekken, erop staan dat economen van het Internationaal

argumenten, noch het publiek zand in de ogen strooien door te

Monetair Fonds, de Wereldbank en nationale overheden inves-

pretenderen dat ze wetenschappers zijn. Waarom niet uitkomen

teringen in educatie ook daadwerkelijk gaan behandelen als

voor de waarheid en het beroep ‘economische advocatuur’ noe-

investeringen. Als dat eenmaal gebeurt, moeten deze investe-

men? Tenslotte is het Tijdperk van de Informatie al overgegaan

ringen in educatie ook worden toegevoegd aan de nieuwe kapi-

in het Tijdperk van de Waarheid.

de kwaliteit van leven bezighouden. Educatie is een belangrijk

Momenteel staan pleitbezorgers van het Earth Charter al stevi-

onderdeel van de infrastructuur van elke maatschappij, dat over

ger in hun schoenen omdat we pleiten voor verwezenlijking van

minstens twintig jaar dividend oplevert en ons kostbare ‘mense-

de Millennium Development Goals die gaan over de behoefte

lijk kapitaal’ produceert. Als al deze door de belastingbetaler

aan schoon water, gezondheid en educatie, en aansturen op

gefinancierde investeringen in infrastructuur naar behoren in

mondiaal openbaar bezit en infrastructuur. 4 Het bijstellen van

het BNP als bezit worden verwerkt, vormen ze een tegenwicht

geldende opvattingen over vooruitgang en ontwikkeling, los

voor de nationale schuld en dringen die dienovereenkomstig

van de valse ideologieën van het economisme, is noodzakelijk

terug. Dit verlaagt de rentetarieven die landen moeten betalen.

voor het menselijk overleven op deze bedreigde planeet. Het

Het zou de deur openen naar meer langetermijnplanning, posi-

Earth Charter is de beste routebeschrijving die de mensheid

tieve investeringen bevorderen en een betere toekomst voor de

heeft naar verschillende soorten regeneratieve economieën en

samenleving en onze kinderen verzekeren.3 De waarden van

vreedzame, rechtvaardige samenlevingsverbanden in een

het Earth Charter doordringen langzaam het denken van veel

betere toekomst voor ons allemaal.

•

leidinggevenden van de 2000 bedrijven die de door VN secretaris-generaal Kofi Annan geformuleerde Global Compactprincipes hebben ondertekend.
Met ons allen kunnen we economen opdracht geven ervoor te
zorgen dat hun modellen niet langer de toekomst van onze kinderen benadelen. Vergeet niet dat economie geen wetenschap
is, maar slechts een beroep, met minder kwaliteitscontrole dan
de meeste andere. Het zou nooit meer mogen voorkomen dat
opvoeders, ouders en bezorgde burgers elk jaar budgetgevechten moeten voeren over educatie. Bij correcte boekhouding zouden deze investeringen, en die in vitale openbare infrastructuur,

Noten
1 Zie bijvoorbeeld Henderson, H. (1981): The Politics of the Solar Age.
New York, Doubleday.
2 Ackerman, F. & Heinzerling, L. (2004): Priceless: On Knowing the
Price of Everything and the Value of Nothing, NY, Londen.
3 Henderson, H. (november 2003): ‘Statisticians of the world unite!’
Rome, InterPress Service.
4 Zie bijvoorbeeld Henderson, H. (1996): ‘Building a win-win world.
San Francisco: Berrett-Koehler en de United Nations: Policy and financing
alternatives’. In: Henderson, H., Kaul, I., & Cleveland, H. (redactie): Report
of the Global Commission to Fund the UN. Londen: Elsevier Scientific
(1995), VS-editie (1996) betrokken van http://www.amazon.com.

veilig bescherming genieten als het langetermijnbezit dat ze ook
werkelijk zijn.
Supporters van het Earth Charter kunnen economisme aan de
kaak stellen en bij openbare en private besluitvorming volledige
legitimiteit eisen voor alle levensgerichte waarden en principes
van het Charter. Economen hoeven zich de degradatie van hun
vak van wetenschap tot beroep niet aan te trekken. Beoefenaars
van vele eerbiedwaardige beroepen zijn met deze term tevreden: allen die zich bezighouden met rechten, medicijnen, ingenieurswerk, architectuur en soortgelijke kennistoepassingen.
Met name advocaten stellen er eer in als pleitbezorgers bekend
te staan. We weten nu dat economen op soortgelijke wijze altijd
pleitbezorgers zijn geweest voor verschillende soorten overheidspolitiek, regulering of deregulering, en van de belangen
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taalberekening bij de aanbevelingen van statistici die zich met

