2022 en verder...
Veel maatschappelijke beslissingen zullen in 2022
het omslagpunt bereiken.
Het goede nieuws: We gaan ervoor!

Wanneer het omslagpunt wordt bereikt, betreden we een periode van
economische voorspoed (groei en stabiliteit).

Herinnert u het aandachtspunt uit 2021 nog?

De maatschappelijke polarisatie gaat zich in 2022 verder verharden tot
religieuze proporties.
De WOKE-beweging was in 2021 een mooi voorbeeld van deze groeiende
POLARISATIE.

De keerzijde: De strijd wordt nog heftiger dan die al was.
Parallel, aan de economische bloei, zien we een groeiend besef dat
veel van de genomen beslissingen het probleem niet oplossen maar
verplaatsen.

De vraag voor 2022

2022 wordt het jaar van keuzes:
Zullen we leren van het verleden?
Onder druk van milieuorganisaties is in de jaren ’80
⁃
besloten om additieven toe te voegen aan plastic zodat
deze na afzienbare tijd uiteen
zouden vallen in kleine
deeltjes (microplastic).
Dertig jaar later is
microplastic een wereld
probleem in onze oceanen.
Herinnert u zich nog de
⁃
protesten tegen
kerncentrales? Dezelfde
protestorganisaties van
toen, verkondigen nu
bloedserieus hun
allernieuwste religie. Je
raad het al, kernenergie is
de oplossing voor de
opwarming van de aarde!
En het afval? Dat lossen we
wel op!

Zullen we het nabije verleden gebruiken om van te leren of gaan we stug
door met ontkennen van de essentie van het probleem. Ten kosten van …

Zin in meer?

In 2022 en verder … wordt stap voor stap zichtbaar hoe we de lasten

Lees de visies van vorige jaren op: toekomstvisies.trendsverklaard.nl
of neem contact op met fonsmaenhoudt@trendsverklaard.nl

blijven doorschuiven naar andere sectoren, locaties, bevolkingsgroepen of
verder in de tijd. Denk daarbij maar aan:
⁃
De elektrische auto, die op kolen rijdt en dus helemaal niet zo
duurzaam is dan men beweerd.
⁃
De groeiende vraag naar batterijen, die voornamelijk bestaan uit
zeer vervuilende zware metalen zoals bijvoorbeeld lithium.
⁃
De windmolens die functioneren als gehaktmolens voor onze
vogels, maar nooit de benodigde elektrische capaciteit kunnen
leveren die we nodig hebben.
⁃
Kerncentrales die afval produceren die we 100.000 jaar moeten
bewaren? Kosten die we niet echt meerekenen.
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