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FILOSOOF MAARTEN BOUDRY KIIKT VOORUIT

'Ditisniethet
eindevande
globalisering'
De coronapandemie heeft het vooruitgangsoptimisme van
filosoof Maarten Boudry niet aangetast. De wereld zalzích
herpakken van een tijdelijke corona-terugval, gelooft hij.
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ind januari verschijnt het
zevende boek van de Gentse
filosoof MaartenBoudry
(36), Eerste hulp bij pande-
míe. Nasamenwerkingen
met zijn collega's Johan
Braeckman en Jeroen Hop-
ster vond hij dit keer een
schrijfbuddy in journalist
Joël De Ceulaer. Beide
auteurs lieten zich de af-
gelopen maanden niet
onbetuigd in het publieke

debat over de aanpak van de pan-
demie.
In uwvorige boekWaarom de
»ereld níet naar de knoppen go,at

schetste u de wetenschap als een
soort proefondervinddike
vorm van zelfuerbetering. U was
de jongste maanden streng voor
het beleid. Heeft een regering
geen recht op zelfcorrectie?
MAARTENBouonv. "Ik geloof in
dat proces van zelfcorrectie, zowel
in de politiek als in de wetenschap.
tn de politiek gaat het trager, om-

dat het echte evaluatiemoment pas

de volger.rde verkiezingen zijn. Het
probleem is dat een virus heel wei-
nigbedenktijd geeft. Tijdens deze
pandemie zijn de juiste inzichten
we1 gerijpt, maar ze kwamen altijd
net iets te laat. Daardoor holden
we achter de feiten aan.

"Uit deze crisis leren we dat we
doortastend en snel moeten han-
delen, u-anneer een potentiële
ramp ons boven het hoofd hangt.
Dat kan een €troot verschil maken.
Had ons land een paar dagen eer-
der de lockdou,r.r ingevoerd, dan
\\.aren er letterlijk honderden of
zelfs duizenden doden minder ge-

\\'eest."
Uw enige kritiek is dus dat onze
politici te traag gereageerd heb-
ben?
BouDRY. Ik maakeenonder-
scheici r.rssen cle eerste en de twee-
de golt. Het is begrijpelijk dat je
niet metern alles goed doet. De
fouten r':r:.r tiidens de eerste golf
vind it r cei tergeeflijker. Je kunt
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'Had ons land eenpaardagen
eerder de lockdo,wïl ingevoerd,
dan waren er letterliik honder-
den ofzelfs duizenden doden
mindergeweest'

aalvoeren dat de situatie nooit
gezien was en dat een regering niet
zomaar een lockdown kan afkondi-
gen. Voor de tweede golf ligt dat
anders. Toen wisten we wel waar-
mee we te maken hadden. Toch
hebben onze beleidsmakers de

zaakweer uit de hand laten lopen."
Was het machtsvacuiim in af-
wachting van een nieuwe rege-
ring geen verzachtende factor?
BouDRY. "België was op een be-
paald moment het zwaarst getrof-
fen land in Europa. Tijdens de
tweede golf waren we wereldwijd
de koploper. Zoals overal hebben
pressiegroepen de druk opgevoerd:
om de scholen niette sluiten, om
de horeca opnieuw te openen ofom
het toerisme toe te laten. Op zo'rt
moment heb je een daadkrachtige
regering nodig, die niet zwicht voor
de druk. Met de tandem Alexander
De Croo en FrankVandenbroucke
hebben we die nu. Voor de rege-
ring-Wilmès gold datveel minder.
"Voor Sophie Wilmès kun je ver-
zachtende omstandigheden inroe-

pen Zíj stond aan het hoofd van
een regering in lopende zaken, was
daar niet voor verkozen en had
daar ook niet om gewaagd. Zeheeft
zich terughoudender opgesteld.
Maggie De Block wijs ik wel met de
vinger. Zijwas al langer minister
van Volksgezondheid en heeft in
vergelijking met buitenlandse
ministers de kemels opgestapeld.
"Geen enkel Europees land heeft
een tweede golf volledigkunnen
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(3 MAARTEN BoUDRY
"Een decennium van vooruitgang
is ongedaan gemaakt."

vermijden, maar België is uniek in
de manier waarop het in septem-
ber de regels versoepelde, op een
moment dat de curyes weer ste-
gen. Voor die noodlottige beslis-
sing is De Block verantwoordelijk.
En onrechtstreeks ook de door
haar aangestelde versoepelbrigade,
met mensen zoals de gezondheids-
econoom Lieven Annemans. Er is
niet één zwartepieg maar het blijft
schandelijk dat België twee keer
op rij bij de zwaarst getroffen lan-
den ter wereld \Mas."

Dejongste weken blijkt toch dat
in heel Europa het beleid faalt?
Bot DRy. "Heel Europa koos er-
voor de curve af te vlakken. Die jo-
jostrategie van versoepelen en ver-
strengen in functie van de zieken-
huiscapaciteit is dweilen met de
kraan open. Beter was geweest de
strategie van de Aziatische en de
Oceanische landen te volgen: het
virus de kop indrukken tot het aan-
tal besmettingen zo laag is, dat de
situatie goed beheersbaar wordt
met tests en bron- en contactop-
sporing.
"Hadden we in mei in heel Europa
doorgebeten, dan hadden we er in
het najaar veel beter voorgestaan.
In Australië zijn er wel weer spor-
tieve wedstrijden en massa-evene-
menten met twintigduizend men-
sen. Nu is het te laat om nogvoor
die strategie te kiezen. De motiva-
tie onder de bevolking is te laag. "
Wordt de coronacrisis een
breuklijn voor de globalisering
van de economie, zoals de olie-
crisis van 1973 een keerpunt was,
na drie decenniavan spectacu-
laire economische groei?
Bot DRy. "Ik geloofniet dat dit het
einde inluidt van de globalisering.
Die redeneringwas dit voorjaar Q
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wel vaker te horen, maar het lijkt
me wishful thinkingvan de anti-
globalisten. Zodra het min of meer
mogelijk is, zullen mensen weer
reizen en zal de internationale
handel aantrekken. De wereld zal
eerder meer dan minder globali-
seren.
"'We worden wel een stukje terug
in de tijd gekatapulteerd. Ik heb al
vaker gehamerd op de spectaculai-
re dalingvan de armoede. Nooit
eerder in de wereldgeschiedenis
was die daling zo duidelijk als de
afgelopen decennia. Zelfs de crisis
van 2008 had relatief weinig im-
pact op de mondiale armoede.
Helaas zien we die evolutie nu
voor het eerst in dertigjaar keren.
De Wereldbank en de Verenigde
Naties schatten dat een decenni-
um vanvooruitgang ongedaan is
gemaakt. Op termijn verwacht ik
dat we de draad weer zullen op-
pikken en dat de armoede weer zal
daleni'
Neemtnaast de armoede ook de
ongdikheidtoe?
BouDRY. "Het is nog onduidelijk
wat deze pandemie voor de onge-
lijkheid betekent. Ook rijke men-
sen hebben geld verloren. Ieder-
een is getroffen, maar het is nog
onduidelijk inwelke mate. Deze
zomer 1as ik een interessant boek
van Walter Scheidel. InThe Great
Leyeler beschrijft hij de geschiede-
nis van de economische ongelijk-
heid door de eeuwen heen. Zijn
stelling is dat alleen catastrofes,
pandemieën, oorlogen en ont-
wrichtende revoluties in staat zijn
de ongelijkheid drastisch te ver-
kleinen.
"De ongelijkheid is veel minder
belangrijk dan mensen denken.
Het echte drama is dat de wereld-
wijde armoede is toegenomen.
ongelijkheid kan ook verminde-
ren als kapitaal van de miljardairs
wordt vernietigd, terwijl de ar-
moede toeneemt. Dat is niet wen-

selijk. Àn.1e rsom r.ind ik het goed
nieuri's rils .1e ongelijkheid toe-
neemt. teru ijl de armoede daalt."
Intussen duiken de overheids-
financiën dieper in het rood.
Wordt een verrnogensbelasting
onverrnijdelijk om de putten te
vullen?

BouDRY. "Ik ben er op zich voor
dat de sterkste schouders de
z$.aarste lasten dragen. Mensen
die rniljoenen scheppen, mag je

zr''"'aarder belasten dan nu het geval

is. Onderzoek rvijst uit dat meer
belastingen de creativiteit niet
fnuiken, tenzij ze buitensporig

O MAARTEN BoUDRY
"Rijkdom is niet

moreel verwerpelijk."
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zwaar ziji. Een klein beetje
meer afromen van miljarden-
winsten heeft niet zo'n gtote
impact. Je kunt miljonairs pri-
ma redelijk belasten zonder in
te boeten aan economische
groei of innovatie. Een ver-
mogensbelasting die werkt en

ervoor zorgt dat kapitalen nïet
allemaal naar een belastingpa-
radijs verdwijnen, lijkt in the-
orie dus rechwaardig.
"Maar er is ook de kwestie
van de haalbaarheid. Frank-
rijk heeft een miljonairsbelas-
tingingevoerd, maar omdat al

het kapitaal naar hetbuiten-
land is vertrokkeq werd ze al
snel afgevoerd. Wellicht is een
internationale aanpak nodig
om te vermijden dat iedereen
naar een belastingparadijs
verdwijnt.
"Ik bekijk de zaak het liefst
pragmatisch: rijkdom is geen

moreel kwaad. Sommige mil-
jardairs, zoals Bill Gates,

schenken enorm veel geld
weg. Als iemand een voorstel
heeft om de armoede op te
lossen via een vermogensbe-
lasting dan vind ik dat de
moeite. Maar als we het ar-
moedeprobleem kunnen op-
lossen met private schenkin-
gen en donaties aan goede

doelen, danvind ik dat ook
goed. Het doel heiligt de mid-
delen. We moeten gewoon de
armoede bestrijden."
En wat met de klimaatop-
warming? Hoepassen de
grenzen van wat onze pla-
neet aankan in de voort-
schrijdende globalisering?
BouDRY. "Ikben een aanhan-
ger van het ecomodernisme.
Een van de belangrijkste con-
cepten daarvan is het principe
van ontkoppeling: je kunt eco-
nomische groei loskoppelen
van grondstoffengebruik en

andere vormen van milieu-
impact. Het is mogelijk eco-
nomische groei te realiseren
en tegelijk minder beslag te
leggen op materiële grond-
stoffen. Voor een aantal
grondstoffen zie je dat duide-
lijk voor koper en aluminium
is in de meest geavanceerde

economieën de piek al voorbij.
Boeken zijn ook een goed
r oolbeeld. Ik lees nu veel

rniniler op papier, want ik heb

een Kindle. Nu almaar meer
zaken digitaliseren en dema-
terialiseren, denk ik niet dat
we op de gïenzen van de pia-
neet zullen botsen."
De pandemie veroorzaakte
overal gedragswijzigingen.
Zo nemenwe vaker de fiets
en staan er minderfiles.
BouDRY. "Daarover ben ik
toch iets pessimistiscl-rer. Het
is deprimerend hoe beperkt
de impact maar is. De rnondi-
ale CO2-uitstoot zolt met 7

procent zijn gedaald. Blijft er
iets hangen var-r die gedrags-

rvijziginger-r1z Misschien zullen
mensen iets minder vliegen
voor zakenreizen. maar het
omgekeerde is even plausibel.
De roaring twenties van de

tu,intigste eeu\rr \À.raren moge-
lijk een effect van de Spaanse

griep. Op het moment dat de

Eerste Wereldoorlog achter
de rugwas, volgde eer.r pande-

mie die miljoenen mensenle-

vens eiste. Wie ook daaraan
ontsnapte, zott uitbuncligel en

extravaganter zijn gaan cot-t-

sumeren en reizen. Ik ver-

moed dat een bepaaltl seg-

ment van de ber,olkirrg nu

exact dat gedrag r-an r.ritgestel-

de consumptie zal vertonen.
"Ik zie de pandemie drtrtrotr.t

veeleer als een expelintent.
dat toont hoe zelfs eetr enor-
me economische cottit':t. ti-.

die honderd miljoen mensen
opnieuw in de extreme ar-
moede duwt, slechts een
teleurstellende CO2-vermin-
dering bewerkstelligt. Het is
een andere manier om te be-
seffen dat het klimaatpro-
bleem nogveel groter is dan
we dachten."
IndeVerenigde Staten
raakte Donald Trump niet
herverkozen als president.
Is dat voor de klimaatl»ro-
blematiek een goede zaal*
Bot DRY. "Voor de klimaat-
problematiek zal het contrast
wellicht minder groot zijn
dan sommige klimaatactivis-
ten hopen. Zelfs zonder een
klimaatontkenner als presi-

'De ongetijkheidskwestie is veel
minder belangrijk dan mensen
denken. Het echte drama is dat de
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wereldwijde armoede is toegenomen'

dent b1ijft de opwarming van
de aarde een ontzagÏ/ekkende
uitdaging.
"Maar dat Trump de verkie-
zingen heeft verloren, is bijna
het enige goede nieuu.s van
2020. De aanvankelijke ver-
kiezing kon je nogbeschou-
wen als een vergissing, omdat
de Amerikanen nog niet wis-
ten waar ze aan toe waren.
Een herverkiezing had het
publieke en het internationa-
1e aanzien van de Verenigde
Staten permanent geschaad.

Dat is trourvens voor een stuk
nu al zo, na de schandelijke
bestorming van het Capitool
in Washington." @
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