Organisaties/personen die werken aan De Grote
Transitie richting een duurzame en solidaire
economie/samenleving, in willekeurige volgorde.
The Great Transition Initiative
Initiatief van Paul Raskin (USA): zie http://www.greattransition.org/
en interview met Inge Wallage van Greenpeace over hun theory of change (en practische
stappen van CSO’s als Milieudefensie en Oxfam via http://www.smart-csos.org/ ), te lezen
op https://mobilisationlab.org/greenpeace-and-the-great-transition-global-change-throughcommunication-and-campaigning/
A Viable World for 11 Billion Humans
Initiatief van Gerhard Knies (Freiburg): zie de samenvatting van 11 pagina’s op
http://www.viableworld.net/ - Met voorstel voor een Intergovernmental Panel on Habitability
of Planet Earth , om binnen de planetary boundaries te kunnen blijven.

Het Doughnut-model van Oxfam-Novib
“A safe and just space for humanity”, geschreven door Kate Raworth van Oxfam UK, met de
uitdaging om binnen de nog beschikbare duurzame gebruiksruimte van de Aarde tot een
eerlijke verdeling te komen. Zie https://www.oxfam.org/en/video/2012/introducing-doughnutsafe-and-just-space-humanity. Zie ook het boek ‘Doughnut Economics’.

The Great Transition van de New Economics Foundation (NEF,UK), die in 2009 van start ging.
Zie http://neweconomics.org/2009/10/the-great-transition/
Het project ‘De Grote Transitie’ van het Platform Duurzame en Solidaire Economie, gestart
in 2015. Zie: www.degrotetransitie.nl , met 10 punten en 10 ambassadeurs. Dit project
wordt in 2017 binnen een nieuwe organisatie voortgezet, met name gericht op een
fundamentele verandering in het economie-onderwijs.
De Quoteringsbeweging met o.a. actieve groepen in de EU (Friends of the Earth Europe http://www.foeeurope.org/ ), Frankrijk, Hongarije, Spanje, Engeland (Fleming Policy Centre http://www.teqs.net/flemingpolicycentre/ ) en Nederland (Werkgroep Voetafdruk
Nederland – www.voetafdruk.eu ). Bovendien het proefschrift van Theo Henckens met
concreet voorstel voor 1000 jaar quotering van schaarse grondstoffen (2016).
Het netwerk van Transition Towns wereldwijd, dat in Engeland begon; zie
http://transitionnetwork.org/ In Nederland zijn ook tientallen groepen actief, zie
https://www.transitiontowns.nl/ De overkoepelende organisatie heet ‘Transitie Nederland’.
Vele andere lokale groepen. In bijna alle gemeenten zijn er lokale groepen actief met milieu
en duurzaamheid in het algemeen, maar ook met specifieke thema’s zoals de
energiecoöperaties, tuinier- en voedselgroepen, tegen de handelsverdragen TTIP en CETA,
kleinschalige zorg en autodelen.

De Milieu- en Duurzaamheidsbeweging niet te vergeten, zoals Milieudefensie, Natuur &
Milieu, het Wereldnatuurfonds, Greenpeace en nog veel meer, ook provinciaal en regionaal.
Nederland Kantelt. Dit is een initiatief van transitiedeskundige Jan Rotmans om de transitie
op diverse terreinen in Nederland te versnellen. Zie https://www.nederlandkantelt.nl/
The Next System Project
Met o.a. Gus Speth en Gal Alperovitz, zie http://thenextsystem.org/
The Common Good Economy (Gemeinwohl-Ökonomie); in Nederland Gemene Goed
Economie.
Zie https://www.ecogood.org/
In Nederland: http://nederland.gwoe.net/, het boek is vertaald als ‘Ware Winst’
De Commons
Zie http://www.p2pfoundation.net/
En ook http://commonstransition.org/
De Zorgeconomie (Thera van Osch)
Zie http://www.caring-economics-academy.com
De Degrowth-beweging, zie https://www.facebook.com/researchanddegrowth en
https://www.degrowth.de/en/blog/
De Community Economies, zie http://www.communityeconomies.org/Home
De New Economy Coalition, zie http://neweconomy.net/
Tenslotte een niet onbelangrijke opinie waarom de ‘The Great Transition’ zo noodzakelijk
is, van Johan Rockström, van het Stockholm Resilience Centre. Zie:
http://www.greattransition.org/publication/bounding-the-planetary-future-why-we-need-agreat-transition
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