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Capra in de 
praktijk







Vragen voor vandaag: 
Wat herkennen we van Capra’s 
visie op de wereld in de praktijk?  
En kunnen we iets met zijn visie 
om de wereld beter te maken?



“A sustainable community 
must be designed in such 
a way that its way of life 
does not interfere with 

nature’s inherent ability to 
sustain life.” 

— Fritjof Capra



http://report.hdr.undp.org/part-3.html



https://blog.kumu.io/a-toolkit-for-mapping-relationships-among-the-sustainable-development-goals-sdgs-a21b76d4dda0



A new framework for protecting mental health in cities, via 
https://www.uva.nl/en/content/news/press-releases/2021/10/a-new-framework-for-protecting-mental-health-in-cities.html



Via NRC Future Affairs



IFLA Global Vision 
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21,772

online votes

469,152

years of  
library experience

190

UN Member States 
on 7 continents

185

workshops

9,291

workshop participants

ALL

generations and  
library types

Global Vision
Report Summary
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Chapter 3: We are united globally in our goals and values 

• • • 

161 

VALUES – DIMENSION – LIBRARY TYPES 
 

Chart 3.2 Core values of libraries - Global Online voting results by library type 

 

 

EQUAL AND FREE ACCESS TO INFORMATION AND KNOWLEDGE is shared value 
across all library types. It is the top value for all library types except national 
libraries where Protection of cultural heritage and memory has been voted 
slightly higher. Academic, research and school libraries gave more votes for 
Dedication to learning, while public and special libraries focus more on 
community engagement. 

  

We are different, but we are 
equal at a library; library 

treats us equally. 
National Workshop Report 

https://www.ifla.org/global-vision-report/



(2020)





Tien thema’s voor de toekomst

Gelijkheid 
Zorg 
Economie 
Wonen 
Klimaat 

Wereld 
Werk 
Voedsel 
Onderwijs 
Water



“Verschil tussen de 
'have's- en have-not' 
en wordt schrijnend 
zichtbaar.”

“Meer aandacht voor diversiteit en inclusie, sterkere 
onderlinge verbindingen (en vertrouwen), 
vrijmoedige mensen die alleen én samen het 
positieve verschil willen maken.”

“Kloof tussen arm/rijk, stad/regio en 
verschillende bevolkingsgroepen doorbreken.”

“Zorgen dat iedereen gelijke kansen 
heeft op goed onderwijs.”

“Tegenstellingen tussen 
verschillende bevolkingsgroepen 

worden groter en discussie 
verhardt.”

Thema 1: Gelijkheid

Op vrijwel alle welvaartsindicatoren 
scoren groepen die traditioneel minder 

kansen krijgen als vrouwen, mensen 
met een lage opleiding en mensen met 
een migratieachtergrond minder goed. 

Zonder beleidsverandering zal armoede in 
Nederland met ruim een kwart toenemen.

Duurzame ontwikkeling in Nederland is nog niet inclusief.



“Onderwijs moet altijd online te volgen zijn.”

“De wijze waarop we het onderwijs vormgeven 
dient drastisch aangepakt te worden.”

“Er wordt veel meer geld gereserveerd 
voor scholen (kleine klassen).”

“Gelijke kansen in onderwijs 
vergroten door oa het loslaten 

van vroegtijdig leerlingen 
wegzetten in niveau hokjes.”

“Onderwijs moet de praktijk van 
levenslang leren volgen en niet 

schoksgewijs vernieuwen.”
“Vervang schoolplicht door leerplicht, verplicht 
klassikaal ophokken is zo ouderwets.”

Thema 2: Onderwijs

Er is nu een ernstig tekort aan leraren. 

De doorstroom van leerlingen naar hoger 
onderwijs stagneert.

Vooral in het basisonderwijs lopen de 
uitgaven in Nederland ver achter op 
andere Westerse landen.



“Een land met een duurzame 
en inclusieve economie en 

democratie, die positief naar 
de toekomst kijkt.”

“Een duurzame, CO2-neutrale economie, 
waarvan iedereen meeprofiteert met 
gelijke kansen voor iedereen.”

“Een meer lokale economie.”

“Betere herverdeling van 
middelen om de economie en de 
samenleving weer op te bouwen.”

“Tijd voor een nieuw economisch model 
waarin de aarde en het klimaat het hoogste 

goed is, voorwaarde voor al het andere.”

“Allereerst vernieuwen door onze economie 
te kalibreren: wat is écht belangrijk en 

verdient de juiste erkenning.”

“Lokale innovatie stimuleren en zorgen dat 
burgers hieraan samen kunnen werken”

Thema 3: Economie
Als iedere wereldburger zou consumeren 

als de gemiddelde Nederlander, zijn er 
drie aardbollen nodig. 

Nederland doet het slechter dan alle andere EU-
landen op het gebied van schone energie.



Klimaatmakers 
(2021)













“The universe is a 
network of inseparable 

relationships.” 
— Fritjof Capra





jasper@stichting2030.nl

mailto:jasper@stichting2030.nl

