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Het is mogelijk om de gevolgen van de door de mens veroorzaakte 
klimaatverandering te beperken en het milieu te herstellen. Daar zijn op korte 
termijn een aantal grote veranderingen voor nodig. De organisaties ‘Sustaining 
All Life’ en ‘United to End Racism’ denken dat de milieucrisis alleen kan worden 
opgelost als we eveneens een eind maken aan racisme, genocide op inheemse 
volkeren, klassisme, seksisme en andere vormen van onderdrukking. De impact 
van milieuvernietiging en klimaatverandering is het grootst op groepen die het 
doelwit zijn van deze vormen van onderdrukking, en voor andere kwetsbare 
bevolkingsgroepen (waaronder ouderen, mensen met een beperking en zeer 
jonge mensen). Deze groepen moeten worden betrokken bij het bedenken 
van strategieën en oplossingen voor de klimaatcrisis. Om de noodzakelijke 
veranderingen te realiseren is een massale, wereldomspannende beweging 
nodig van mensen met allerlei achtergronden, die zowel de effecten van 
klimaatverandering als de gevolgen van onderdrukking aanpakken.

‘Sustaining All Life’ en ‘United to End Racism’ denken dat het volgende ons 
tegenhoudt bij het opbouwen van een grote en krachtige beweging:  
(1) voortdurende verdeeldheid (meestal veroorzaakt door racisme en klassisme) 
tussen naties en stammen en tussen groepen mensen onderling, (2) wijdverspreide 
gevoelens van ontmoediging en machteloosheid, (3) het ontkennen van de 
milieucrisis en de falende aanpak ervan (het gaat niet snel genoeg en op een te 
beperkte schaal) en (4) problemen bij het effectief duidelijk maken van het verband 
tussen de milieucrisis en de gebreken van ons economische systeem. ‘Sustaining All 
Life’ en ‘United to End Racism’ zijn bezig om deze en andere kwesties aan te pakken.

Om de noodzakelijke veranderingen te realiseren is 
een massale, wereldomspannende beweging nodig 
van mensen met allerlei achtergronden, die zowel de 
effecten van klimaatverandering als de gevolgen van 
onderdrukking aanpakken.

Een eind maken aan onderdrukking  
om de klimaatcrisis te stoppen

* Sustaining All Life (SAL) is een internationale organisatie die zich ten doel stelt de milieucrisis 
op te lossen door een einde te maken aan alle verdeeldheid onder mensen.  

United to End Racism (UER) is een wereldwijde groep mensen van verschillende leeftijd en 
achtergrond, die zich ervoor inzetten om een eind te maken aan het racisme in de wereld en 
andere groepen ondersteunen bij het bereiken van dit doel.
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De rol van onderdrukking
Ons economische systeem is gebaseerd op uitbuiting en onderdrukking. Het 
gaat uit van groei en winst, en er is weinig aandacht voor mensen, voor andere 
levensvormen of voor de aarde. Vormen van onderdrukking (zoals racisme, 
klassisme, seksisme en de onderdrukking van jongeren) treffen iedereen, 
veroorzaken grote onrechtvaardigheid, beperken de toegang tot hulpbronnen 
en schaden het leven van miljarden mensen. Als we eenmaal met onderdrukking 
te maken hebben gehad, hebben we de neiging om de pijn die we hebben 
meegemaakt, ook anderen aan te doen. Veel van de psychische en emotionele 
schade die mensen is aangedaan, ontstaat door deze doorgegeven pijn. Hoewel 
het vaak gebeurt dat mensen onderdrukking doorgeven, is onderdrukkend 
gedrag niet aangeboren. Het ontstaat alleen als iemand emotioneel gekwetst is. 
Onderdrukkende samenlevingen maken misbruik van deze kwetsbaarheid om 
economische uitbuiting tot stand te brengen en in stand te houden.

Het belang van het helen van persoonlijke pijn 
De emotionele schade die ons door onderdrukking in onze samenleving wordt 
berokkend, verstoort ons vermogen om helder te denken en zet groepen mensen 
tegen elkaar op. Dit maakt het moeilijk om goed na te denken over de milieucrisis en 
er effectief op te reageren. Als mensen niet eerst zelf gekwetst zouden zijn, zouden ze 
zich nooit coöperatief opstellen in een samenleving die mensen uitbuit en het milieu 
schade toebrengt. 

Herstellen van de pijn die ons is aangedaan is niet gemakkelijk en kost tijd. Die pijn 
houdt onderdrukking in stand en leidt tot ander beschadigend gedrag. Velen van 
ons willen hier niet aan of we rechtvaardigen ons gedrag omdat we ons gekwetst 
voelen. Of we overleven het wel, door onszelf te verdoven. We willen de kwetsuren 
niet voelen en denken dat we er toch nooit vanaf zullen komen. 

In ‘Sustaining All Life’ en ‘United to End Racism’ hebben we geleerd dat we onszelf 
kunnen bevrijden van deze pijn. We kunnen genezen van pijnlijke ervaringen als 
iemand aandachtig naar ons luistert en ons toestaat en aanmoedigt om verdriet, 
angst en andere pijnlijke emoties los te laten. Dit gebeurt door middel van een 
natuurlijk genezingsproces: praten, huilen, bibberen, boos zijn en lachen. Als we 
in een ondersteunend netwerk pijnlijke gevoelens kunnen laten gaan, kunnen we 
verbonden, hoopvol, attent, vreugdevol en toegewijd blijven. Dit versterkt ons 
vermogen om een beweging op te bouwen die als doel heeft om de effecten van 
klimaatverandering en onderdrukking te stoppen (zie pagina 6).

Als mensen niet eerst zelf gekwetst zouden zijn, zouden 
ze zich nooit coöperatief opstellen in een samenleving die 
mensen uitbuit en het milieu schade toebrengt.
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Steviger staan als activist en organisator

Veel belangrijke veranderingen in onze samenleving zijn al tot stand gekomen door 
mensen die bij elkaar komen en zich verenigen rond gemeenschappelijke eisen, 
en zich daarover duidelijk uitspreken. Wij milieuactivisten en -organisatoren geven 
veel om de aarde, haar bewoners en ons werk, en we hebben belangrijke resultaten 
geboekt. Er is veel om trots op te zijn. Maar we kunnen onze prestaties in het 
dagelijkse organisatiegedoe gemakkelijk vergeten. 

De grote bedrijven, waarvan de winst nog steeds gebaseerd is op activiteiten die de 
klimaatcrisis veroorzaken, en de overheidsinstanties, die de bedrijven ondersteunen, 
verzetten zich allemaal op alle mogelijke manieren tegen de noodzakelijke 
veranderingen. Ze lanceren directe aanvallen op activisten, organisatoren en 
organisaties. Ze liegen, kopen ‘deskundigen’ om om hun leugens te onderschrijven 
en overspoelen de media met verkeerde en bedrieglijke informatie. Hun enorme 
winsten geven hen de middelen om door te gaan met hun uitbuitingsbeleid en met 
praktijken die de aarde en haar bewoners schade toebrengen.

Wij milieuactivisten en -organisatoren geven veel 
om de aarde, haar bewoners en ons werk, en we 
hebben belangrijke resultaten geboekt. Er is veel 
om trots op te zijn. 

BATANGAS, PHILIPPINES • ANA LIZA (AL) CABALLES
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Tegenover deze machtige tegenwerking 
voelen velen van ons zich ontmoedigd, als de 
moeite die we doen om iets te veranderen 
niet onmiddellijk succesvol is. We voelen ons 
misschien ook machteloos en uitgeput, niet 
slim genoeg, alleen en overweldigd door wat 
er allemaal gedaan moet worden. Als we ons 
zo voelen, is het moeilijk om gemotiveerd te 
blijven om verandering teweeg te brengen.

Meestal proberen we deze gevoelens te negeren en blijven we streven naar 
verandering. Maar als we niets doen met deze gevoelens, lopen we het risico onze 
gezondheid en ons welzijn op te offeren. We kunnen dan misschien niet meer 
ons eigen belang onderscheiden en ook niet meer het verband leggen met de 
belangen van anderen. We kunnen elkaar zelfs gaan bekritiseren, boos worden op 
elkaar of elkaar ondermijnen. Het kan zijn dat we niet in staat zijn om oplossingen 
te bedenken en dat we stoppen met ons werk als activist, organisator of leider. We 
hebben mogelijk niet langer de energie om het werk te doen dat ons zo na aan het 
hart ligt. 

We hebben allemaal te kampen met het leven in een onderdrukkende maatschappij. 
We worden onderdrukt door, of zijn getuige van racisme, klassisme, seksisme, de 
onderdrukking van inheemse volkeren (en vele andere vormen van onderdrukking). 
Het is onvermijdelijk dat we ons de boodschap van deze vormen van onderdrukking 
eigen maken. Vervolgens kan deze verinnerlijkte onderdrukking ons doen twijfelen 
aan onszelf, ons ontoereikend doen voelen en maken dat we moeite hebben 
met onze relaties met elkaar. Omdat verinnerlijkte onderdrukking binnen onze 
organisaties en gemeenschappen, of tussen organisaties onderling, ons verdeelt, 
lopen we de kans dat we met elkaar gaan wedijveren om macht, controle, erkenning 
of middelen. Dat kan het moeilijk maken om het gemeenschappelijke belang te 
blijven zien van een rechtvaardige en duurzame toekomst, en daarnaar te handelen.

HEREMIETKREEFT, YIGO, GUAHAN • TRESSA DIAZ
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We moeten de schade ongedaan maken die ieder van 
ons heeft geleden door onderdrukking, isolement en 
angst. Op deze manier houden we ons werk beter vol. 
We kunnen groeien en bloeien en blijven nadenken 
terwijl we ondertussen ons werk doen.

Om de uitdagingen van de klimaatverandering jaar 
na jaar onder ogen te zien, hebben we een sterk 
ondersteuningsnetwerk nodig. We moeten relaties 
aangaan waarin we aandacht kunnen besteden 
aan problemen die zich kunnen voordoen, deze 
problemen oplossen en dan weer verder gaan. We 
moeten de schade ongedaan maken die ieder van 
ons heeft geleden door onderdrukking, isolement 
en angst. Op deze manier houden we ons werk 
beter vol. We kunnen groeien en bloeien en blijven 
nadenken terwijl we ondertussen ons werk doen. 
‘Sustaining All Life’ en ‘United to End Racism’ leren 
mensen hoe ze deze ondersteuningsnetwerken 
kunnen creëren.

SANTA RITA, GUAHAN • ANA LIZA (AL) CABALLES
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‘Sustaining All Life’ en ‘United to End Racism’ zijn projecten van 
Herwaarderingcounselen (HC) en gebruiken het gereedschap van HC. HC is een 
proces waarbij mensen van elke leeftijd, afkomst en achtergrond kunnen leren hoe 
ze elkaar effectief kunnen helpen om zich te bevrijden van de effecten van pijnlijke 
ervaringen uit het verleden. De HC-theorie gaat ervan uit dat iedereen wordt 
geboren met een enorm intellectueel potentieel, een natuurlijk enthousiasme voor 
het leven en met liefde voor elkaar. Maar deze kwaliteiten raken geblokkeerd en 
ondergesneeuwd als gevolg van een opeenstapeling van pijnlijke ervaringen, iets 
wat al vroeg in ons leven begonnen is. 

Elk jong mens zou spontaan kunnen herstellen van zo’n pijnlijke ervaring door 
gebruik te maken van het natuurlijke genezingsproces van emotionele ontlading 
(huilen, bibberen, kwaad worden, lachen, enz.). Dit proces wordt meestal verstoord 
door goedbedoelende mensen die ten onrechte deze emotionele uiting aanzien 
voor de pijn zelf.

Met voldoende emotionele ontlading raken we bevrijd van het gedrag en 
het gevoel dat deze pijn teweegbrengt. Zo kan onze van nature liefdevolle, 
coöperatieve, intelligente en enthousiaste aard weer tot uiting komen. Ook kunnen 
we beter kijken naar ons eigen belang èn dat van anderen, en zijn we beter in staat 
om succesvol op te treden tegen onrechtvaardigheid.

Herwaarderingcounselen (HC)
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Tips om beter  
te functioneren
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Goed en nieuw
Als een groep bij elkaar komt, zegt iedereen wat er 
goed gaat in haar of zijn persoonlijke leven, met de 
projecten waar zij of hij aan werkt, enzovoort. ‘Goed 
en nieuw’ aan het begin van een groepsbijeenkomst 
haalt de aandacht van de mensen af van hun dagelijkse 
sores, hun moedeloosheid en andere zorgen die het 
nadenken over het onderwerp in kwestie in de weg 
staan. Het helpt om je met elkaar verbonden te voelen.

Complimenten
Iedereen geeft iemand anders een 
compliment. Niemand wordt overgeslagen. 
Waarderende woorden helpen mensen 
om te beseffen dat anderen weten dat ze 
goede kwaliteiten hebben en iets positiefs 
bijdragen. Het geven van complimenten 
maakt relaties beter. Het helpt mensen om 
vollediger deel te nemen aan projecten en 
discussies. Collectief werk gaat beter als 
mensen zich betrokken voelen, en elkaar 
waarderen draagt hieraan bij.

Als mensen tevreden zijn met zichzelf en 
weten dat anderen ook tevreden zijn met 
hen, kunnen ze gemakkelijker veranderingen 
doorvoeren, nieuwe ideeën ontwikkelen 
en hun fouten herstellen. Waardering voor 
jezelf en waardering voor elkaar dragen bij 
aan het tot stand brengen van een inclusieve 
omgeving.
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Spreekvolgorde
Bij deze gespreksvorm krijgen mensen uit onderdrukte 
groepen de kans om als eerste te spreken, voordat 
leden van een groep die een onderdrukkersrol 
heeft, spreken. Dit doorbreekt maatschappelijke 
dominantiepatronen. Het maakt zinvolle communicatie 
mogelijk tussen mensen van onderdrukte groepen 
en mensen die door de maatschappij een 
onderdrukkersrol toebedeeld hebben gekregen.

Sessies
Twee (of soms drie) mensen luisteren om de beurt naar elkaar zonder 
onderbreking. Sessies kunnen kort zijn, een paar minuten bijvoorbeeld, of 
zolang als de deelnemers hebben afgesproken. Iedereen krijgt evenveel tijd. 
De eerste persoon praat over waar zij of hij over wil praten. De luisteraar luistert 
geïnteresseerd en met warme aandacht, zonder te onderbreken om advies of 
commentaar te geven of te vertellen hoe zij of hij zichzelf voelt. Alle uitingen van 
emoties zijn welkom en worden aangemoedigd. De luisteraar kan de persoon 
die praat geruststellen dat emotionele ontlading deel uitmaakt van een natuurlijk 
genezingsproces. Na de afgesproken tijd wordt de spreker de luisteraar, en 
degene die als eerste luisterde praat dan over datgene waar zij of hij over wil 
praten. De luisteraar komt nooit terug op wat er tijdens de sessie is gezegd, met 
niemand. 

Sessies maken het mogelijk spanning los te laten die het denken en functioneren 
van mensen in de weg staat. Ze laten emoties wegvloeien, die het vermogen van 
mensen om samen te werken en controversiële zaken respectvol te bespreken 
kunnen verstoren. Ze geven mensen de kans om snel nieuwe informatie op 
te nemen en te verwerken en om vat te krijgen op hun gedachten en die te 
verwoorden. 

Het regelmatig doen van sessies geeft ons een betere toegang tot ons flexibele 
denkvermogen. Het herstelt het goede perspectief op onszelf en anderen. We 
zijn beter in staat om samen te werken als we op een ontspannen en respectvolle 
manier omgaan met anderen.
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Denk-en-luister
Drie tot zes mensen spreken 
om de beurt hun gedachten uit 
zonder reactie of commentaar 
van de anderen in de groep. Wie 
niet praat, luistert alert, bewust en 
met geïnteresseerde aandacht. 
Degenen die luisteren geven 
niet aan het eens of oneens te 
zijn met wat er gezegd wordt en 
komen daar later niet op terug. 
Dit stelt mensen in staat om 
creatief na te denken zonder zich 
zorgen te hoeven maken over 
kritiek of ruzie.

Steungroep
Drie tot acht mensen luisteren om 
beurten naar elkaar en moedigen elkaar 
aan om openlijk te praten. De deelnemers 
worden aangespoord om eventuele 
emotionele spanningen te ontladen. 
De groep kan gebaseerd zijn op een 
specifieke achtergrond (bijvoorbeeld 
mensen van Afrikaanse afkomst, 
vrouwen, jongeren) of op een bepaald 
onderwerp (zoals klimaatverandering of 
onderwijsverandering). Een steungroep 
kan ook bestaan uit een gevarieerde 
groep mensen.

Een steungroep voor mensen met een bepaalde achtergrond biedt de veiligheid 
om te werken aan de manier waarop ze onderdrukking hebben ervaren en hoe ze 
die hebben geïnternaliseerd. Herhaalde bijeenkomsten zorgen voor veiligheid in de 
groep, waardoor er meer openheid ontstaat en herstel plaats kan vinden.
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Discussievorm
(1) Er is een groepsleider. (2) Mensen bespreken 
het onderwerp, niet de persoonlijkheid of 
kenmerken van de mensen die aan de discussie 
meedoen. (3) Niemand krijgt een tweede keer 
het woord totdat iedereen één keer heeft 
gesproken. Het maakt niet uit hoeveel geduld of 
aanmoediging er nodig is om aan het gesprek 
deel te nemen voor mensen die niet gemakkelijk 
het woord nemen. (4) Niemand spreekt een 
vierde keer voordat iedereen twee keer heeft 
gesproken. Naar iedereen wordt geluisterd, 
vooral naar degenen die niet de neiging hebben 
om hun mond open te doen. Als tijd een 
probleem is of als sommige mensen het gesprek 
domineren, kan er een bepaald aantal minuten 
gezet worden op elke spreekbeurt.

Panel
Mensen uit een onderdrukte groep vertellen over hun levenservaringen aan mensen 
die geconditioneerd zijn om een onderdrukkende rol op zich te nemen. Samen in 
een panel voor de groep vertellen ze over hun leven. Een zinvolle reeks vragen is:  
(1) Wat is er positief aan om deel uit te maken van de groep waartoe je behoort?  
(2) Wat is er moeilijk aan om deel uit te maken van de groep waartoe je behoort?  
(3) Wat wil je dat mensen gaan begrijpen over je leven als iemand van deze groep? 
(4) Wat wil je dat mensen nooit meer tegen jou of een ander lid van je groep doen  
of zeggen?

Sluit het panel af met een korte sessie in tweetallen voor iedereen. Mensen 
in de onderdrukte groep moeten de kans krijgen om een sessie te doen met 
iemand van hun eigen groep. Zo hoeven ze niet te luisteren naar mensen in de 
onderdrukkersrol. Die zouden het dan over hùn onderdrukking kunnen hebben. 
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Waar wij voor staan
‘Sustaining All Life’ en ‘United to End Racism’ erkennen dat er duidelijke bewijs 
bestaat voor een gevaarlijke en voortdurende klimaatverandering, als gevolg van de 
steeds hogere temperaturen die worden veroorzaakt door menselijke activiteiten. 

We zullen de uitdaging aangaan om manieren te vinden om deze 
klimaatverandering te stoppen, en daar vervolgens naar handelen.

We zullen mensen steunen om zich te bevrijden van pijn, vooral pijn die maakt 
dat mensen zich machteloos en alleen voelen. Die pijn weerhoudt hen ervan een 
rol te spelen in de strijd om de wereld te behouden. Daarbij erkennen we de rol 
die allerlei vormen van onderdrukking hebben gespeeld bij het ontstaan van 
de klimaatcrisis en de noodzaak om tegen alle onderdrukking op te staan om 
oplossingen te vinden.

We zullen leren hoe we snel vooruit kunnen gaan -samen en vol vertrouwen- in onze 
persoonlijke relaties en in het openlijk verzet tegen irrationeel beleid.

We zullen elkaar helpen om informatie te verkrijgen over de huidige situatie 
en deze te begrijpen. Dit houdt onder meer in dat we samenwerken met 
individuen, organisaties en inheemse volkeren die werken aan het stoppen van de 
klimaatverandering. 

We zullen onze kennis en vaardigheden delen, zodat degenen die zich bezighouden 
met klimaatverandering over instrumenten kunnen beschikken om effectiever te 
functioneren. 

We zullen steeds bij elkaar blijven komen om de situatie te bespreken, onszelf te 
bevrijden van de manieren waarop we gekwetst zijn, en zo snel mogelijk nieuwe 
ideeën, tactieken en strategieën te ontwikkelen.

OLO-OLO, LOBO, BATANGAS, PHILIPPINES • NIK LEUNG
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Voor meer informatie, zie: 
www.sustainingalllife.org of www.unitedtoendracism.org 

Adres: Sustaining All Life / United to End Racism 
719 Second Ave North, Seattle, WA 98109, USA 
E-mail: sal@rc.org Telefoon: +1-206-284-0311

KORAAL, SANTA RITA, GUAHAN • CECILIA LIM


