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De Donut Economie
Kate Rayworth
https://www.kateraworth.com/doughnut/
De donut visualiseert een economie met een sociale binnenbegrenzing ontleend aan het VN
rapport “Sustainable Development Goals” en een ecologische buitengrens bestaande uit
negen “planetaire grenzen”.
“Sustainable Development Goals”
https://www.un.org/development/desa/publications/the-sustainable-development-goalsreport-2018.html The Sustainable Development Goals are the blueprint to achieve a better
and more sustainable future for all. They address the global challenges we face, including
those related to poverty, inequality, climate, environmental degradation, prosperity, and
peace and justice. The Goals interconnect and in order to leave no one behind, it ís important
that we achieve each Goal and target by 2030.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ het rapport.
“Negen Planetaire Grenzen”
De negen planetaire grenzen geformuleerd door een internationale groep van specialisten op
het terrein van aardsysteemkunde met onder andere Joan Rockström.
https://www.youtube.com/watch?v=Rv-tDrv__mc Weergegeven wordt bijvoorbeeld hoeveel
stikstof de aarde kan verwerken en hoeveel stikstof er wordt geproduceerd. Waar grenzen
worden overschreden wordt inzichtelijk gemaakt.
Filmmateriaal
Tedx presentatie van Kate Rayworth https://www.youtube.com/watch?v=1BHOflzxPjI
Here’s a one-minute introduction to the Doughnut, by the brilliant animator Jonny Lawrence.
Kate Raworth, Senior Researcher at Oxfam Great Britain introduces her discussion paper "A
Safe and Just Space for Humanity: can we live within the doughnut?"
https://www.youtube.com/watch?v=PCAx3TG8LkI
Join the debate at www.oxfamblogs.org/doughnut
Meer filmmateriaal over de donut economie https://www.kateraworth.com/animations/
Over Kate Rayworth
Kate Rayworth is als docent aan de environmental Change Insitute van Oxford University,
verbonden aan het Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Werkte als researcher
voor Oxfam. Is een van de samenstellers van het Human Development Report van de VN.
Betaalbaarheid van de donut economie.
Aansluitend en verwant aan het gedachtengoed, laat Geld en Democratie de verschillende
vormen van geldschepping zien die in de transformatie ingezet kunnen worden. Hoe de
doughnut economy betaalbaar is.
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