Inhoudsopgave in de vorm van een samenvatting
1
Een politica! fiction-hypothese: de explosieve toename van ongelijkheden en de ontkenning van klimaatverandering zijn een en hetzelfde verschijnsel.
2
Dankzij Amerika’s terugtrekking uit het klimaatkkoord weten we eindelijk zeker welke oorlog er
is verklaard.
3
De migratiekwestie gaat nu iedereen aan, met een
nieuwe, bijzonder perverse universaliteit tot gevolg:
van bodem beroofd te zijn.
4
We moeten oppassen dat we mondialisering-plus
niet verwarren met mondialisering-min.
5
Hoe de gemondialiseerde leidende klassen
hebben besloten alle lasten van de solidariteit beetje
bij beetje van zich af te werpen.
6
Het opgeven van een gemeenschappelijke wereld
leidt tot een epistemologisch delirium.
7
De klassieke structuur van de moderniteit,
opgespannen tussen de twee polen van het Lokale
en het Globale, wordt door de opkomst van een
derde pool omvergeworpen.
8
Sinds de uitvinding van het ‘trumpisme’
kan een vierde attractor worden onderscheiden,
het Bodemloze.
9
Met het onderscheiden van de attractor die we Aards
kunnen noemen, onderscheiden we een nieuwe geopolitieke oriëntatie.
10
Waarom de successen van de politieke ecologie niet
altijd op het niveau waren van de uitdagingen.
11
Waarom het de politieke ecologie zoveel moeite
heeft gekost zich los te maken van de links-rechts
tegenstelling.
12
Hoe we gedaan krijgen dat het stokje van de sociale
strijd door de ecologische strijd wordt overgenomen.
13
De sociale klassenstrijd wordt een geo-sociale plaatsenstrijd.
14
Via de omweg van de wetenschapsgeschiedenis
kunnen we begrijpen hoe een bepaalde opvatting van
de ‘natuur’ de politieke posities heeft vastgezet.
15
De ‘natuur’, zoals die wordt gevat in de moderne
visie op de links-rechts tegenstelling, moeten we
van haar betovering zien te ontdoen.
16
Een wereld die bestaat uit objecten biedt niet dezelfde
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weerstand als een wereld die bestaat uit agentia.
17
De wetenschappen van de Kritieke Zone hebben
niet dezelfde politieke functies als de andere
natuurwetenschappen.
18
De tegenstelling tussen productiesystemen en
verwekkingssystemen wordt scherper.
19
Nieuwe poging tot het beschrijven van levensterreinen - naar het model van de Franse Cahiers
de doléances.
20
Een persoonlijk pleidooi voor het Oude Continent.
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