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(Samenvatting)

Samen werken aan een rechtvaardige groene economie
De voorbije maanden evalueerden we waar A&M anno 2016 staat en aan welke doelen we de
komende jaren willen werken. Het resultaat is ons nieuwe beleidsplan voor de periode 20172021.
A&M zag in 1987 het levenslicht als een overlegplatform voor de milieubeweging en vakbonden en
hielp hen om gemeenschappelijke standpunten te formuleren. Anno 2016 heeft A&M expertise in
het verbinden van sociale en ecologische vraagstukken in relatie tot het thema tewerkstelling. We
zijn thuis in actuele ‘groene’ onderwerpen, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering en duurzaam
materialengebruik, en experts in het vertalen van deze complexe materie naar consequenties voor
de werkvloer. We hebben de laatste jaren onze werking gericht op het sensibiliseren en activeren
van vakbondsafgevaardigden en zetten sinds 2015 ook in op het bereiken van (niet specifiek
vakbond-gerelateerde) werknemers.

Visie en missie
Bij A&M zijn we er van overtuigd dat zowel het verzekeren van een sociale ondergrens als het
respecteren van de ecologische draagkracht van de aarde noodzakelijk zijn om een
toekomstbestendige economie te realiseren. Groene economische activiteiten zijn niet per definitie
ook rechtvaardig, en waardig werk kan nog steeds zeer milieuvervuilend zijn. Denk bijvoorbeeld
aan een energieneutrale woning die door een onderbetaalde werkkracht wordt gebouwd, of een
fossiele brandstof verstokende staalfabriek waar werknemers onder goede omstandigheden een
goed loon verdienen. Beide voorbeelden zijn onwenselijk in een rechtvaardige groene economie.

A&M wil een toekomstbestendige economie realiseren waarin de grenzen van
de draagkracht van de aarde én de fundamenten van een rechtvaardige
samenleving ten volle worden gerespecteerd. We verkennen de voorwaarden
voor een groene economie die sociaal is en tot waardige groene jobs leidt. We
versterken en versnellen de transitie naar een rechtvaardige groene
economie.
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We zullen de komende vijf jaar in onze werking de focus leggen op de volgende drie thema’s:

Waardige groene jobs
Jobs die de negatieve impact op het milieu door bedrijven en economische sectoren verlagen, of die
bijdragen aan het realiseren van een groene economie, noemen we groene jobs. A&M gelooft dat we
pas echte toekomstbestendige jobs realiseren als de groene jobs ook waardige en werkbare jobs
zijn, waarbij er voldoende aandacht is voor veiligheid, gezondheid, degelijke verloning, inspraak en
respectvolle behandeling. A&M wil de omschakeling naar nieuwe groene jobs en het vergroenen van
bestaande jobs aanmoedigen en waarborgen dat deze jobs ook waardig werk opleveren.
Door het tonen van goede voorbeelden geven we organisaties, bedrijven en werknemers het
vertrouwen dat er voor iedereen een actieve en aantrekkelijke rol en toekomst is in de groene
economie.

Zeggenschap in de economie
Arbeid & Milieu wil mensen inhoudelijk versterken in hun kennis over de rechtvaardige groene
economie en ze activeren en ondersteunen om deze kennis toe te passen in hun eigen omgeving.
Enerzijds kan dat op de werkvloer zijn: werknemers zijn immers een bron van kennis en ervaring
die optimaal moet worden benut om transitieprocessen succesvol te maken.
Anderzijds zien we steeds vaker alternatieve economische initiatieven ontstaan, zoals coöperaties,
deelsystemen en het zelf opwekken van hernieuwbare energie. Het is echter niet vanzelfsprekend
dat deze initiatieven het toonbeeld zijn van een rechtvaardige groene economie. A&M vindt het
belangrijk dat economisch initiatief bij burgers gestimuleerd wordt en dat deze activiteiten sociale
én ecologische meerwaarde bieden. A&M zet zich daarom in om mensen, binnen het bedrijf waar ze
werkzaam zijn óf daarbuiten, het initiatief tot vergroening van de economie te laten nemen en de
ruimte krijgen om de veranderingen mee vorm te geven. Door onze praktische, bottom-up aanpak
realiseren we maatregelen die goed zijn voor arbeid én milieu.

Financiering van de transitie
A&M gelooft dat we nood hebben aan een degelijk overheidskader dat geldstromen op zo’n manier
organiseert dat duurzame productie en consumptie, en de hier aan gelinkte arbeid, worden
gestimuleerd en milieubelastende activiteiten en de uitputting van grondstoffen worden
ontmoedigd.
A&M wil de komende beleidsperiode het debat over het investeringsbeleid van de overheid verder
opentrekken naar een groenere én socialere insteek. Ook houden we ons bezig met de fiscale
uitdagingen en opportuniteiten van een rechtvaardige groene economie. We verkennen voorstellen
voor een geïntegreerd verhaal van de taxshift, dat bijdraagt aan de vergroening van onze economie
en het versterken van het aantal jobs en de kwaliteit daarvan. Met haar positie en expertise kan
A&M het idee van een rechtvaardige groene taxshift bij de milieubeweging en de vakbonden doen
leven en met, en via, hen aan draagvlak in de samenleving bouwen.

En nu: aan de slag
Deze thema’s vormen de komende vijf jaar de rode draad door onze activiteiten, publicaties en
projecten. Met ons nieuwe beleidsplan onder de arm ontwikkelen we ons de komende jaren verder
tot een unieke en impactvolle organisatie die de transitie naar een rechtvaardige groene economie
versterkt en versnelt. We hopen u onderweg te mogen blijven ontmoeten!
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