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Groen en geel: een beweging, een strijd
We begrijpen niets van de politiek van de laatste decennia als
we het vraagstuk van het klimaat niet centraal stellen. Zo luidt
de prikkelende hypothese van het recentste boek van de Franse
filosoof en antropoloog Bruno Latour. De klimaatkwestie behoort
tot de kern van de geopolitiek en is rechtstreeks verbonden met
ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Dit blijkt uit de terugtrekking
van de Verenigde Staten uit het Parijse klimaatakkoord, uit de
toename van migratiestromen door oorlogen en klimaatmutatie,
en uit de brexit. Het is alsof een groot deel van de elites het ideaal
van een gedeelde wereld heeft opgegeven. In zijn boek toont Latour
aan dat de beloften van de globalisering niet langer geloofwaardig
zijn. Een deel van de achterblijvers voelt letterlijk de grond onder
zijn bestaan wegzakken (de gele hesjes in Frankrijk), terwijl een
ander deel op de ervaring van verlies van zijn habitat (hete zomers
en verwoestende orkanen) reageert door te stemmen op groene
partijen. Het boek eindigt met een lofrede en een oproep aan
Europa, als het territorium waar Bruno Latour graag zou willen
landen.
Ecologische PTSS
In Ecologisch wezen laat de Britse filosoof Timothy Morton zien dat
we niks hoeven te veranderen om ecologisch bewust te handelen.
We zijn al ecologisch bewust, en moeten alleen nog beseffen dat
wij voortdurend in contact staan met de natuur. Morton heeft
geen feiten nodig om te overtuigen, eerder humor en zelfspot.
We lijden volgens hem aan ecologische . De stijlen waarvan
we ons bedienen om een nieuw begin te maken, vormen een deel
van het probleem. ‘Op dit moment baseren we de methoden om
de werkelijkheid een nieuwe aanzet te geven bij voorkeur in het
doorsnijden van onze verbindingen met niet-menselijke wezens’, zo
stelt hij. Daarom falen de middelen die ons ter beschikking staan
om de dingen te herstellen. ‘Maar je hoeft niet ecologisch te wezen.
Je bent het al. Je bent een lichamelijk wezen, dat nooit gescheiden
heeft geleefd van andere biologische wezens.’
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