Deel I
It’s the economy, stupid!
Hoofdstuk 1
Over rijkdom, ongelijkheid en armoede
1. Het selecte clubje van de Have Too Much
2. De schaamte voorbij!
3. Je hebt zowel economische als sociale rechtvaardigheid nodig
4. Wat is dat trouwens: armoede?
Hoofdstuk 2
Over hebzucht en creatieve destructie
1. Is een onbegrensde groei mogelijk in een begrensd ecosysteem?
2. De les van Potosi
3. Contradicties in het kapitalisme
Onzichtbare Hand - ce qu’on ne voit pas - protectionisme - geldcreatie
4. De onttovering van de wereld
Angelsaksische hebzucht - creatieve destructie
Hoofdstuk 3
Over rampenkapitalisme, shocks en nog meer hebzucht
1. Hoe creatieve destructie een ware shockdoctrine werd
schuldenshock - prijzenshock - valutashock
2. En vergis u niet: There Is No Alternative ... TINA!
de Wereldbank en het IMF-de Washington Consensus - de World Trade
Organization - vrije exportzones
3. Financiële alchemie en steeds meer hebzucht
Wall Streef - de Federal Reserve -financiële meltdown
4. Heel de wereld steunt op de vervulling van begeerten
de IJzeren Kooi - social engineering - homo economicus - pure oorlog
5. Wij verkiezen TAPAS: There Are Plenty of AlternativeS
Deel II
Het geheel is meer dan de som van de samenstellende bestanddelen
Hoofdstuk 1
Over egoïsme, altruïsme, evolutie en een ander mensbeeld
1. Hebzucht is ‘out’, empathie is ‘in’
biophilia - supersociale mens - homo sodalis - empathie
2. Evolutie, maar waar naartoe?
onvoltooide menselijke evolutie - orthogenesis - ondeelbare eenheid socialisatie van de mensheid - robo sapiens
3. Evolutie en toeval
prima causa - evolutionair toeval
4. Het wonder van het bewustzijn
zelfbewustzijn - bijna-dood-ervaringen - wiskunde - reductionisme interface theorie
Hoofdstuk 2
Over ‘values’ in plaats van ‘value’, socialisme en broederlijkheid
1. Nieuwe ijkpunten voor onze toekomstige maatschappij
oneness-gedachte - hebben of zijn
2. Echt socialisme als hefboom voor meer zelfverwerkelijking
authentieke linkse gedachten - proces van individu-atie - vervreemding
3. Hoe kan het privatieve het communautaire overstijgen?
commons - rechtspersoonlijkheid aan ecosystemen
4. Beschikken wij over een moreel kompas?
moreel handelen - karmische wet - opbouw aan
zeden en moraal - voorprogrammatie
5. Het meervoud als wet der aarde
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primaat van het algemeen belang - categorisch imperatief –
gevolgenethiek - plichtenleer - deugdenethiek
Maar waar is de broederlijkheid?
Van homo economicus naar homo altruisticus
Mensenrechten als blijk van evolutie

Hoofdstuk 3
Over urgentie, de nood aan een planetaire economie en aan meer publieke moraal
1. Wat is waardevol?
2. Het’wij’primeert op het’ik’
fulfillment ofneeds - Universele Verklaring van Plichten –
socialist in het hart - gemengde economie - gecorrigeerde vrije markt
- welvaartstaat – enoughness - co-op kapitalisme - gemenegoed
economie - bonum commune
3. Laat ons anders naar de dingen gaan kijken
circulaire economie - take-make-waste economie -from cradle to
cradle (C2C) - spaceship economy - designed to perform - doughnut
economics - deeleconomie (P2P) - digitale commons
4. Geen andere economie zonder een andere publieke moraal
rechtvaardige fiscaliteit - basisinkomen
5. De publieke moraal is een huis met vele kamers
recht op privacy - wapenhandel - doodstraf voor bedrijven
Deel III
Laat ons samen een steen verleggen zodat de rivier anders gaat stromen
Hoofdstuk 1 Over politiek, multiculturaliteit en een overlappende morele consensus
1. Kritisch nadenken is een morele plicht, zeker over politiek
2. De lessen van het Antwerpse experiment ‘Samen’
3. Een kwestie van veel gezond verstand
4. Een rode kaart
graaicultuur - normvervaging
5. De roep naar meer rechtvaardigheid wordt sterker
6. De complexe case van de multiculturaliteit
islamofobie - verwarring - politieke correctheid - identity politics –
gelaagde identiteiten - taal - mijnenveld - communicatie - populisme - racisme culturele erfzonde - genderdiscriminatie - hoofddoekenverbod
7. Er bestaat gelukkig ook een kritische islam
8. Hoe maken we een samenleving van een samen-leving?
autonome moraal - redelijkheid - politiek liberalisme - neutrale overheid
vrije meningsuiting - negationisme - overlappende consensus –
burgerschapsonderwijs - democratisch ethos - dresscode
Hoofdstuk 2
Over democratie, een nieuw links en een betere overheid
1. Bedreigingen van onze liberale democratie
superieure westen - representativiteit - burgerbewegingen - particratie
politieke benoemingen - gebrek aan rechtvaardigheid - precariaat –
postdemocratie - democratie en kapitalisme - vertrouwen
2. Hoe kunnen we onze democratie versterken?
participatieve democratie - sociocratie - consent - waarden - authentiek
socialisme - radicale democratie
3. Naar een vernieuwd sociaal contract
capability approach - morele defibrillator
4. Het onderwijs als geheim wapen
het Nederlands - cognitieve hefboom - burgerzin - rapportenfobie rolmodellen - Fins onderwijssysteem - verloedering - maat in de dingen
- vrije wil - autoriteit - media
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Hoofdstuk 3
Over wereldverbeteraars, welzijn en geluk
1. De wereld is aan de wereldverbeteraars!
so be that person - revolutie - cultuurjamming –
Plastic Planet - urbanfarming
2. De geluksbarometers
Bruto Binnenlands Product (BBP) - Bruto Nationaal Geluk (BNG) –
social value - happy profit - hygge - lagom
3. Ook inzake geluk geldt de wet van het meervoud!
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