Voor een vreedzame en duurzame economie: Planetecova

Planetecova is een gezamenlijk initiatief van Rafael Staelens en Monica Eslava dat focust op
duurzame ontwikkeling, sociale en economische rechtvaardigheid, liefde voor de natuur en
het bevorderen van vrede, geluk, welzijn, bewustzijn en samenwerking.
Planetecova informeert over de aard van het huidige schuldgeld systeem en stelt een
duurzame economie voor met nieuwe financiële producten die gericht zijn op het
herwaarderen van zowel lokale als informele economieën, het opbouwen van
onvoorwaardelijke sociale zekerheid, en het valideren en herstellen van onze ecosystemen.
Planetecova informeert voorts over wat nieuwe wetenschap vertelt over de aard van de
realiteit en van het leven, de hoog ontwikkelde technologie van oude beschavingen, en het
belang van een holistische benadering bij het uitwerken van doeltreffende oplossingen voor
de dringende mondiale uitdagingen.
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Opnieuw verbinding maken met duurzaamheid en geluk … Welkom op Planetecova!
Sinds vele duizenden jaren is onze beschaving afgesneden van het natuurlijke potentieel aan
overvloed, verbondenheid en fundamentele kennis. Onze ontwikkeling werd tot nog toe
onophoudelijk verstoord door een dominerende cultuur van angst, geweld en desinformatie. Op
Planetecova onderzoeken wij wat daar de redenen voor zijn, hoe we de natuurlijke harmonie op
onze planeet kunnen herstellen en wat we kunnen doen om de dringende wereldproblemen aan te
pakken.
Deel 1 – duurzaam geld
Als wereldbevolking hebben we een cruciaal punt bereikt. Terwijl we enerzijds in ons voortbestaan
worden bedreigd door de toenemende impact en interactiviteit van wereldwijde sociale,
economische en ecologische problemen, beschikken we anderzijds over alle noodzakelijke
oplossingen om die uitdagingen snel het hoofd te kunnen bieden. Toen ik daar als onafhankelijk
onderzoeker zo’n 25 jaar geleden begon over te schrijven, ontdekte ik meteen welke nefaste rol ons
huidig geldsysteem daarin vervult.

Geld wordt voornamelijk uit het niets gecreëerd door commerciële banken, onder de vorm van
krediet. Banken lenen geld uit dat zij niet hebben, en dus niet bestaat, door de cijfers van het bedrag
via een computer toe te voegen aan je account. Zij verwachten bovendien dat dit, inclusief rente,
wordt terugbetaald van je loon uit werk. Rentedragend krediet maakt dat er steeds meer schuld
wordt gecreëerd in een economie die daardoor verplicht wordt blind te groeien en dus wordt
opgejaagd om winst te laten primeren boven volwaardige lonen, welzijn, sociale voorzieningen,

duurzame ontwikkeling en milieu. Dit systeem is zo wankel en destructief dat zijn overlevingskansen
op de lange termijn onbestaande zijn. Zoals we dagelijks ondervinden, sleept de bankwereld zich
voort van crisis naar crisis en is het de brave burger die de rekening betaalt voor de hebzucht van de
financiële top.

Om de negatieve effecten van dit systeem te balanceren, hebben we duurzaam, schuldvrij geld
nodig, een sterke complementaire munt die naast de officiële valuta in omloop kan worden gebracht
en sociale, economische en ecologische bescherming biedt. Met dat doel voor ogen, heb ik het
ecovageldsysteem ontworpen. Ecovageld kan worden gecreëerd door de meetbare waarde van onze
ecosystemen en van al het onbetaalde werk om te zetten in een schuldvrije munt die wordt gebruikt
om onvoorwaardelijke sociale zekerheid te garanderen, lokale economieën opnieuw te laten bloeien
en onze ecosystemen in waarde te herstellen.

Onbetaald werk – gaande van huishoudelijk en vrijwilligerswerk tot alles wat wij als prosumenten
(bijvoorbeeld online of in onze tuin) gratis produceren - is de onmisbare basis en verborgen helft van
onze economie, en heeft een waarde die minstens even groot is als die van de zichtbare, formele
helft.

Ook het herstellen en gezond houden van onze ecosystemen heeft een verborgen meerwaarde met
betrekking tot de productie van natuurlijke grondstoffen, voedselvoorziening, klimaatsstabiliteit,
biodiversiteit, etc…

Ecovageld is precies wat we nodig hebben om onze steden en gemeenten te vergroenen, de natuur
te beschermen, en iedereen toegang te geven tot gezonde voeding, hernieuwbare energie en een
volwaardig bestaan.

PlanetecovaTM is een initiatief van onafhankelijk onderzoeker Rafael Staelens en professional
Internationale Relaties, Milieu- en Maritieme aangelegenheden Monica Eslava. Je vindt Planetecova
op facebook!
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