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WAAR STAAT HET CONCEPT COMMONS VOOR?
DE COMMONS, DNA VAN EEN VERNIEUWING
VAN DE POLITIEKE CULTUUR. DAVID BOLLIER
VRIJE WETENSCHAP: COMMONS
OP HET VLAK VAN KENNIS
DE NATUUR VOOR EN DOOR IEDEREEN: COMMONS
EN DE ECOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR
EEN ANDER SYSTEEM OPBOUWEN: COLLECTIEF
GEPRODUCEERDE GEMEENSCHAPSGOEDEREN
FINANCIËN EN ECONOMIE OPNIEUW TOE-EIGENEN: COMMONS OP HET VLAK VAN ECONOMIE
DELEN ZONDER TE BEZITTEN:
GENETISCH ERFGOED ALS GEMEENGOED
KUNNEN DE COMMONS WELVAART
EEN NIEUWE INVULLING GEVEN ?

programma 9 maart
09U15 	 Ontvangst en verwelkoming, LEONORE GEWESSLER , GEF, DIRK HOLEMANS,
Oikos
09U30 	 Opening
WAAR STAAT HET CONCEPT COMMONS VOOR? TINE DE MOOR , prof. Universiteit
Utrecht (NL)

vrijheid. Echt? Dit cliché wordt dagelijks tegengesproken en heeft
geleid tot stilstaan en files. Hoe kunnen we onze vrijheid bewaren
zonder een eigen wagen te bezitten? Hoe kunnen we een woning
hebben, zonder de grond waarop ze staat te bezitten? Hoe kunnen we
ervoor zorgen dat mensen zich kunnen vestigen en verplaatsen, hoe
kunnen we woningen en mobiliteit beschikbaar maken en tegelijk het
keurslijf van bezit loslaten?

DE COMMONS, DNA VAN EEN VERNIEUWING VAN DE POLITIEKE CULTUUR DAVID
BOLLIER , blogger en activist (USA)

10U50 	 Pauze
11U10 	 De domeinen van de commons

B. STEDELIJKE OF PLATTELANDSLANDBOUW, COLLECTIEVE MOESTUINEN,
AANKOOP VAN GEMEENSCHAPPELIJKE LANDBOUWGROND; SAMEN BOSSEN EN
OPENBARE RUIMTE BEHEREN. Wie beheert het best de natuurparken ?

A. VRIJE WETENSCHAP: COMMONS OP HET VLAK VAN KENNIS VALÉRIE PEUGEOT

Ambtenaren? Effectenmakelaars? Of lokale gemeenschappen ? Is
er een samenwerking mogelijk tussen de verschillende belangen om
het gemeengoed te bewaren? Worden ze op kleine schaal opnieuw
uitgevonden door nieuwe stedelijke tuiniers ? Hoe krijgen we mensen
samen om gronden aan te kopen die een rol kunnen spelen in de
ecologische transitie?

(F), voorzitster Vecam (onderzoek en actie i.v.m. digitalisering voor
burgers)
B. DE NATUUR VOOR EN DOOR IEDEREEN: COMMONS EN DE ECOLOGISCHE
INFRASTRUCTUUR PABLO SERVIGNE (B), asbl Barricade, Luik
C. EEN ANDER SYSTEEM OPBOUWEN: COLLECTIEF GEPRODUCEERDE
GEMEENSCHAPSGOEDEREN MAARTEN ROELS (B), Afdeling Mobiliteit en

4. FINANCIËN EN ECONOMIE OPNIEUW TOE-EIGENEN: COMMONS OP HET VLAK VAN

Ruimtelijke Planing UGent

ECONOMIE. Financiën en economische productie zijn te belangrijk om

D. FINANCIËN EN ECONOMIE OPNIEUW TOE-EIGENEN: COMMONS OP HET VLAK VAN
ECONOMIE ARNAUD ZACHARIE (B), secretaris-generaal van de CNCD-

11.11.11

A.

E. DELEN ZONDER TE BEZITTEN: GENETISCH ERFGOED ALS GEMEENGOED TOM
DEDEURWAERDERE (B), professor en directeur van de BIOGOV-eenheid

12U30
14U 	
1.

A.

binnen het centrum voor Rechtsfilosofie (UCL)
Light footprint lunch
Workshops met actoren uit het werkveld (taal: EN)
VRIJE WETENSCHAP: COMMONS OP HET VLAK VAN KENNIS. Kennis brengt niets
op als ze niet door iedereen gedeeld wordt. Maar waarom en voor wie
wordt ze dan afgeschermd?
VRIJE TOEGANG TOT DIGITALE NETWERKEN EN OPEN SOURCE SOFTWARE. De
digitale revolutie heeft dan wel alle mogelijke kennis beschikbaar
gemaakt, tegelijkertijd is ook de ongelijkheid toegenomen als het
aankomt op de werkelijke toegang tot die kennis. Hoe werken we die
ongelijkheden weg en verhinderen we dat enkele dominante actoren
de deuren tot kennis gesloten houden en kennis naar hun hand
zetten?

B. CREATIVE COMMONS, WIKIPEDIA, ENZ : VOOR HET DELEN VAN CREATIES, CULTUUR,
INTELLECTUELE PRODUCTIE EN ONDERZOEK. Op het vlak van kennis zorgt

de groeiende toe-eigening van creaties, innovatie en van het leven
zelf  er uiteindelijk voor dat innovatie en creativiteit net worden
tegengewerkt. Nog erger is dat ze zich eerder ter beschikking stelt van
de markt in plaats van de basisbehoeften voor de meerderheid van de
wereldbevolking te verzekeren.
2. DE NATUUR VOOR EN DOOR IEDEREEN: COMMONS EN DE ECOLOGISCHE
INFRASTRUCTUUR. Wie kan zich het beste bezighouden met datgene

wat aan iedereen toebehoort? Moeten we het gebruik ervan en de
verantwoordelijkheid erover niet collectiviseren?
A. DEMOCRATISCH BEHEER VAN WATER, PUBLIEKE ERFDIENSTBAARHEDEN OP
PRIVÉBEZIT (BEKEN, PADEN), EEN ECOLOGISCH NETWERK UITBOUWEN OP HET
LANDELIJK EN STEDELIJK GRONDGEBIED. Waterlopen houden geen rekening

met grenzen van staten of eigendom. Zij bestonden al eerder en ze
zullen ze ook overleven. Maar hoe vinden we een manier om deze
grensoverschrijdende goederen te beheren en tegelijk de kwaliteit, de
duurzaamheid en de beschikbaarheid voor iedereen te garanderen?
B. BEHEER VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN, VAN DE BODEMKWALITEIT EN DIE VAN
HET GRONDWATER, VAN DE LUCHT, VAN HET KLIMAAT EN VAN VISSERIJZONES.

Van wie zijn de vissen wanneer ze nog in de zee zwemmen? En
als de lucht die we inademen van iedereen is, is ze dan eigenlijk
van niemand? Bestaat er een manier om gelijke toegang tot en
duurzaamheid van hulpbronnen te verzekeren die niet terug te voeren
is tot de markt of staat?
3. EEN ANDER SYSTEEM OPBOUWEN : COLLECTIEF GEPRODUCEERDE
GEMEENSCHAPSGOEDEREN. Elke dag worden er, tussen de ieder-voor-

zich, de alles-voor-iedereen en de niets -van-niemand-mentaliteit
gemeenschappelijke manieren gevonden om te wonen, zich te
verplaatsen en … te produceren in het belang van sociaal welzijn en
het milieu.
A. ANDERS WONEN : COMMUNITY LAND TRUST EN COLLECTIEVE WOONVORMEN;
GEZAMENLIJKE VERPLAATSINGSMOGELIJKHEDEN: AUTODELEN EN FIETSDELEN,
GEMEENSCHAPPELIJKE FIETSHERSTELPLAATSEN, ENZ. Mijn auto is mijn

B.

5.

ze toe te vertrouwen aan motieven als winstbejag en de graaicultuur.
Dat zien we elke dag.
ALTERNATIEVE GELDSYSTEMEN EN UITWISSELINGEN BUITEN DE MARKT OM. Net
zoals één euro één euro waard is, is één uur van mijn tijd één uur van
de jouwe waard. Uitwisseling van goederen en diensten kunnen we
op andere principes baseren: waarom moeten we ons tevreden stellen
met de officiële munteenheid? Waarom moeten we hoe dan ook
tevreden zijn met geld? En bovendien: waarom zelfs genoegen nemen
met het uitwisselen van goederen en diensten?
DE OPLEVING VAN COÖPERATIEVEN EN ETHISCHE FINANCIËN. Zelfs met ‘echt
geld’ dat in alle ernst wordt uitgegeven kunnen levensvatbare
economische projecten zich ontwikkelen die nochtans niet
noodzakelijk winstgevend zijn.  Of hoe we economische activiteit ten
dienste kunnen stellen van de samenleving, van het milieu en van
projecten, zonder onderweg te veel geld te verliezen.  En door burgers
en werknemers te betrekken bij economische beslissingen.
GENETISCH ERFGOED : DELEN ZONDER TE BEZITTEN. Iedereen weet dat geen
enkel levend wezen kan tippen aan de mens. Die is overigens zo
ingesteld dat hij beslist heeft dat hij het kan stellen zonder een groot
deel van alle soorten op de planeet en een prijskaartje kan plakken op
de andere en hem te bestempelen als eigendom.

A. DE OORSPRONKELIJKE BIODIVERSITEIT HERINVOEREN IN DE LANDBOUW DOOR
ZADEN AF TE WISSELEN; KENNIS DELEN EN DE VINDINGRIJKHEID VAN DE NATUUR
TEN DIENST STELLEN VAN DE DUURZAAMHEID VAN ONZE PROJECTEN D.M.V.
BIOMICRACY. Wat we leren van de evolutie op het vlak van veerkracht,

is dat gediversifieerde systemen beter bestand zijn tegen schokken
dan homogene systemen. Maar waarom worden dan overal dezelfde
courgettes verkocht? Waarom kweekt met overal dezelfde appelen?
Waarschijnlijk omdat men geen schokken verwacht.
B. DE STRIJD TEGEN DE PRIVATISERING VAN LEVENDE WEZENS (GGO’S, PATENTERING).

We houden de vooruitgang zogezegd niet tegen. Zeker niet wanneer
ze al haar nut bewezen heeft in het belang van enkele agrochemische
multinationals die de sequentie van het genoom bepalen ten
bate van hun aandeelhouders en de mensheid – in die volgorde
van belangrijkheid. Welke beweging is er mogelijk tegenover de
patentering van levende wezens, tegenover de privatisering van het
gemeenschappelijke door manipulatie in laboratoria? En als we iets
doen, hoe doeltreffend is het?
16U30 	 Conclusie : KUNNEN DE COMMONS WELVAART EEN NIEUWE INVULLING GEVEN ?
Wat creëert tegenwoordig de nood aan collectieve actie? Welke rol
speelt de staat? Vormen de commons een geloofwaardig antwoord op
de globalisering? Dragen ze bij tot nieuwe gemeenschapsvormen en
meer veerkracht van gemeenschappen? Aan welke sociale behoeften
komen  zij het best tegemoet? Welke tijd hebben we nodig om te
investeren in al die vormen van collectieve productie?
TOM DEDEURWAERDERE (UCL) en ISABELLE CASSIERS, prof. economie
(FNRS - UCL)
Panelleden : PHILIPPE HENRY (B), Waals Minister van… (o.v.)
17U30 	 Einde

