
Beste Raadsleden van Gemeente Haarlem, 

Ik ben Lavinia Warnars, van XR Haarlem en iEarthnl, gepassioneerd over het onderwerp 

duurzaamheid en inwoner van Haarlem. Ik wil u graag iets meegeven op deze 3 november, tijdens 

deze klimaatweek. Hierbij mijn speech. 

Dit is het mensen! We staan op een kruispunt van ons bestaan: het is erop of eronder! We moeten 

nu handelen, anders is het te laat. Waarom? Wat is er aan de hand? 

De natuur staat onder hevige druk: het klimaat wordt steeds warmer door broeikasgassen vanwege 

het gebruik van niet hernieuwbare energiebronnen en de vleesindustrie. Er is sprake van steeds 

meer ontbossing dat het broeikaseffect versterkt omdat bomen veel CO2 opnemen, net als de zee en 

de algen, en die CO2 komt nu dan vrij. De zeespiegel stijgt, en water raakt op. Ecosystemen storten 

in, die ook voor de mens noodzakelijk zijn, kijk maar naar de Bij, die zo belangrijk is voor verstuiving 

van gewassen en dus ons eten.  

Door dit alles voelen wij nu, niet alleen in ontwikkelingslanden, maar ook hier in Nederland, de 

problemen die hiermee gepaard gaan: extreme weersomstandigheden, zachte winters, harde 

zomers, armoede, etc.  

Er is sprake van het exploiteren van dieren en Natuur voor menselijk gewin en consumptie. Door 

onze Ego´s en onze Egonomie van meer en meer willen van materiele zaken, maken we de wereld, en 

onszelf kapot. Dit kan niet, en daarom pleit ik voor een mentaliteitsverandering van Ego naar Eco. 

Wat houdt dat in? En wat houdt dat voor U precies in? 

U kunt kiezen voor Leiderschap. En dan niet zomaar Leiderschap, maar voor Eco Leiderschap waarbij 

Eco gelijkheid en verbinding betekent tussen mensen onderling, met welke achtergrond en leeftijd 

dan ook, en met de Natuur, op een regeneratieve manier.  

Hoe ziet dat er concreet voor U uit?  

1. Ga minder uit van winst, geld, macht en ongelijkheid (Ego), naar meer verdeling, gelijkheid 

en inspraak.  

2. Stimuleer de lokale economie niet van groei op Egonomisch gebied, maar op Sociaal en Eco-

Logisch gebied, waarbij Economie weer slechts een middel is. Oftewel: Regeneratief.  

3. Neem toekomstige generaties in acht en maak gebruik van plekberaden, burgerberaden en 

toekomststoelen.   

Het gaat niet om gelijk hebben, maar om gelijk zijn! Want we moeten van Ego naar Eco, en dat 

kunnen we alleen maar Samen! 
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