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De WFBN is tevens het Nederlandse centrum voor de
inschrijving van Wereldburgers.
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Commentaar
Srebrenica
Hoe zit het toch? Zoveel organisaties met
vreedzame doelstellingen; vele
wereldburgers verantwoordelijk betrokken
om een metamorfose van de samenleving
teweeg te brengen, veel informatie via
internet en toch... En toch zijn er 8000
mensen vermoord, vijf jaar geleden, onder
het toeziend oog van de rest van de
wereld. Met alle ellende (nog steeds) voor
hen die zijn achtergebleven.
Zit ons politiek systeem zo bureaucratisch
in elkaar dat we gevangen zitten als een
spin in het web, zodat het resulteert in
passiviteit, inertie, het niet meer kunnen
onderscheiden wat rechtvaardig is, niet
meevoelen, begrijpen en als gevolg... niet
meer handelend in actie (kunnen) komen?
Conclusie: de uitdaging voor de politiek en
burgerorganisaties is, hoe we op korte
termijn de structuur van de
wereldsamenleving kunnen veranderen in
een stelsel van wetmatige eenvoud.
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Bij verhuizing/onjuiste adressering/
onbestelbaarheid terugzenden naar
WFBN
Laan van Nieuw Oost-Indië 252
2593 CD Den Haag

De WFBN is een in 1948 opgerichte vereniging die streeft
naar een duurzame en democratische wereldrechtsorde.
Door middel van het vragen van aandacht voor
wereldwijde problemen benadrukken wij de noodzaak tot
internationale samenwerking en versterking van de
Verenigde Naties (op federale basis).
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Voor de vrede in de 21ste eeuw heeft de
staat afgedaan. Althans dat is de mening
van internationale specialisten als Jacques
Paul Klein en Bas de Gaay Fortman. De
Amerikaanse hoge vertegenwoordiger van
VN secretaris-generaal Kofi Annan en de
Nederlandse oud-politicus gaven op een
symposium op 3 mei in de aula van de
Wageningse universiteit hun mening en op
de vredeskansen in de toekomst. Maarten
te Kulve van Artsen Zonder Grenzen
stelde vast dat er een structureel ongeloof
is dat oorlog voorbij zou zijn.
Moeilijkheden zijn naar zijn mening
moeilijk op te lossen, als je niet weet wie
het gezag uitoefent. Bovendien is de
kennis van problemen bij uit de hand
gelopen conflicten te gering om een goede
diplomatie te laten functioneren.
De in de Franse Elzas geboren Klein is
zich overigens goed bewust van de
moeilijkheidsgraad van de conflicten, die
overal in de wereld het geloof in een
betere wereld ondermijnen. In gesprekken
met Kroaten, in de Wageningse aula
aanwezig, gaf hij op niet mis te verstane
wijze als zijn mening te kennen dat de
Servische leider Milosevic een
moordenaar is. Dit is een van de redenen
die een oplossing van het conflict in de
Balkan in de weg staan. “ In Sarajevo
stonden tot voor kort een synagoge, een
moskee, katholieke en orthodoxe kerken
in een straal van 6000 meter bij elkaar. Dit
heeft nooit problemen gegeven tot het
moment waarop politici zich ermee
bemoeiden.”
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Extra probleem is volgens hem ook het feit
dat Bosnië-Herzegovina nooit een
zelfstandige staat is geweest en de
huidige staten van het voormalige
Joegoslavië in feite wezen zijn zonder
ouders. Voor Europa zag hij kansen om
zich op positieve wijze met BosniëHerzegovina bezig te houden, maar
“kennelijk zijn de Europeanen te beducht
voor een moslimstaat”. Binnen de VN is
momenteel een discussie aan de gang
hoe bij de conflictsituaties overal in de
wereld normale politieke verhoudingen
dienen te worden opgebouwd.
Bas de Gaay Fortman constateerde, dat
het voor de vredestichters aan te bevelen
was om zich niet met partij politieke
overwegingen bezig te houden. De man
van het Internationaal Instituut voor
Sociale Studiën in Den Haag had tevoren
een overzicht gegeven van de gevolgen
van de oorlogen in de 20ste eeuw. Zowel in
de Eerste als de Tweede Wereldoorlog
waren Britse en Duitse soldaten zingend
naar het front gegaan. Een oorlog is altijd
erger dan de oorzaak, een reden temeer
om oorlogen te voorkomen en creatief en
met vreedzame middelen met conflicten te
leren omgaan. Slachtoffers moeten een
vergoeding krijgen, de infrastructuur moet
worden verbeterd en er moet geleerd
woorden om weer goed met elkaar om te
gaan, aldus De Gaay Fortman.
Er moet niet te gauw en simpel over
etnische conflicten worden gesproken.
Eeuwenlang heeft men vreedzaam naast
en met elkaar gewoond. Rassenhaat is
aangepraat en het is de
verantwoordelijkheid van ons allemaal om
hier tegen in te gaan. Ook moet volgens
hem met alle kracht de armoede in de
wereld worden bestreden. Vijftien van de
twintig armste landen in de wereld zijn de
laatste jaren met oorlogen geconfronteerd.
Het streven naar vrede richt de blik teveel
op korte termijn maatregelen. De
economisch zwakkeren moeten beter
worden geholpen. Er moet een kritische
kijk komen op de wijze waarop macht
wordt uitgeoefend, de inwoners moeten,
als het nodig is, ‘nee’ kunnen zeggen.
Hierin past naar zijn mening niet dat de
ongelijkheid toeneemt en er onvoldoende
voedsel en schoon water zijn. “Een sterke
democratie komt alleen tot stand door
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sterke individuen met morele
betrokkenheid, die klaar staan om tot
actie over te gaan, indien dat nodig is.
Nooit weer moeten onschuldigen zingend
naar het front worden gestuurd, aldus een
strijdbare De Gaay Fortman.
Ben Cornelissen

Regeert Amerika de wereld?
Voorbeeld: Balkan
Naar aanleiding van de bijeenkomst met
John Anderson ontvingen we dit stuk van
W. van Leenhoff.
Eigenlijk moet de vraag luiden: regeert de
Amerikaanse kapitalistischbureaucratische elite, met hun
bondgenoten in andere rijke landen, de
wereld? Deze heerschappij is zeker niet
onomstreden. Overal is actie, van Ecuador
tot Frankrijk tot het Malieveld. Eerst in
Seattle, nu in Washington, demonstreren
tienduizenden arbeiders, studenten enz.
voor goed onderwijs en andere
voorzieningen voor de bevolking; tegen de
politiek van geld voor grote bedrijven,
bureaucratieën en oorlogen, van nu.
Toch kunnen de machthebbers nog veel
ellende veroorzaken. Waarom is er sinds
1991 telkens geweld op de Balkan? Wij
moeten de theorie bestrijden dat
eeuwenlange haatdragendheid en
gewelddadigheid van de Balkanvolken zelf
die oorlogen zouden veroorzaken. Tot in
de jaren tachtig pleegden noch NAVO,
noch Warschaupact agressie tegen de
Federale Socialistische Republiek
Yoegoslavië, belangrijk onder de nietgebonden landen. Maar toen vanaf de
jaren tachtig het “Oostblok” verzwakte en
verdween, zagen NAVO, IMF en Radio
Free Europe geen enkel nut meer in een
niet-gebonden buffer. Krachtig steunden
zij alle mogelijke nationalisme en
seperatisme in Joegoslavië. Zo
versterkten zij hun eigen macht in dit
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gebied, met zijn strategische ligging en
grondstoffen.
Om de oorlog vanaf 24 maart 1999 te
verklaren, is nodig: studie naar de
oorlogstradities van NAVO landen: de ruim
600.000 Irakese kinderen gestorven na de
golfoorlog door straling en de
economische boycot, de VS in Vietnam,
Cuba, Engeland in Ierland, Nederland in
Indonesië enz. De hypothese van
gewelddadige koloniale herverdeling van
de wereld, na de dekolonisatie en de
koude oorlog, verdient serieus onderzoek.
De oorlog van de NAVO tegen
Joegoslavië schond internationaal recht en
de Verenigde Naties. Schept men zo een
precedent voor Russische bommen om
Parijs of Madrid, vanwege staatsdoodseskaders of andere
mensenrechtenschendingen in
Baskenland? Mogen katholieke NAVO
landen of China vanwege Noord-Ierland
straks Londense kinderen humanitair dood
bombarderen?
De NAVO onderhandelde niet serieus in
Rambouillet, blijkens hun appendix B.
Volgens BBC en Sunday Times stuurde
de CIA al vanaf 1996 de Albanese UÇK
naar escalatie van geweld. Duitse
Bondsdagleden, uit Groenen, CDU en
PDS kregen onlangs voor de zoveelste
keer geen antwoord van de minister van
defensie op hun vragen over het werkelijk
bestaan van het veronderstelde duivelse
Servische plan ‘Hoefijzer’. De NAVO
noemde ‘Hoefijzer’ als oorzaak van de
oorlog.
Die “humanitaire” oorlog kostte duizenden
burgerdoden, honderdduizenden
vluchtelingen, en verwoestte economie en
milieu. Sinds juni vorig jaar zijn NAVO
troepen, waaronder Nederlanders, in
Kosovo. Zij schenden de VN-resolutie die
vrede zou moeten brengen. Geweld van
de NAVO-bondgenoten, het UÇK, kostte
meer dan duizend doden en minstens
300.000 vluchtelingen: niet-Albanezen en
Albanezen die een andere mening dan het
UÇK hebben. De moskee van de Roma
van Kosovska Mitorica-Zuid werd, met de
imam en de ander mensen er in, in brand
gestoken; samen met ruim 1500 Roma-
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huizen in die wijk. In slechts 5% van hun
vroegere huizen in Kosovo wonen nog
Roma. Tegen geen enkele Roma loopt
een aanklacht wegens gewelddaden tegen
Kosovo-Albanezen. Alle joden zijn uit
Kosovo verdreven; evenals tienduizenden
Turken, Bosnische moslims enz. Ruim
tachtig Servisch-Orthodoxe kerken zijn
verwoest.
Meer weten: Anti-oorlogscomité Leiden,
tel: 071 – 5220296. Postbus 2228, 2301
CE Leiden
www.geocities.com/vrede_nl

Uitbreiding Europese Unie
Verslag van een bijdrage van dr. W. van
Eekelen, lid van de Eerste Kamer voor de
VVD, aan een symposium georganiseerd
door de EU. Het verslag is van Theo
Knegt.
In ’t verleden zijn er al uitbreidingen van
de Europese Gemeenschap geweest. We
zijn gegroeid van 6 naar 15. Dat is niet
altijd zonder problemen gegaan, denk aan
Engeland en Noorwegen (waar het
lidmaatschap is weggestemt). Nu denkt
men aan een uitbreiding met 13 OostEuropese en Baltische landen. Dat zou
een toename zijn met 220 miljoen mensen
tot 580 miljoen.
Wat zijn de criteria voor deelname:
1: Politiek – een democratie,
inspraakmogelijkheden, positief
minderhedenbeleid
2: Economisch – vrije markteconomie,
erkenning van het concurrentiebeginsel
3: Aanpassing aan het acquis
communautaire – acceptatie van de
rechtsregels van de Unie en de
doelstellingen van de Unie onderschrijven.
Wat betekent de EU nu?
80 procent van de goederen wordt
verhandeld op een interne Europese markt
(hier is dus geen export meer). Een stuk
Europese wetgeving binnen een
rechtsgemeenschap is de basis voor een
oorlogsvrije gemeenschap en een
gezonde samenwerking.
Uitbreiding: er is dan een proces nodig
van vergaande hervorming van de regels
en de procedure, omdat anders de
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besluitvaardigheid gevaar loopt. Bij 28
landen wordt het probleem van collectief
leiderschap groter. Wie? Ieder land zal
toch minstens een commissaris moeten
hebben. Men zal niet het belang van het
eigen land moeten dienen, maar het
Europees belang! De stemverhoudingen
binnen de organen zullen opnieuw om een
heroverweging vragen. Voor belangrijke
besluiten is een meerderheid nodig van
70%. Dat betekent, dat 31% een besluit
kan tegen houden (wellicht het
stemmenaantal van 3 grote landen!). De
veiligheid binnen de Unie wordt met het
wegvallen van nog meer grenzen een
steeds nijpender probleem. Wat de
veiligheid naar buiten betreft, die wordt
niet meer een zaak van de West-Europese
Unie, maar van het totale Europa. Het
streven zou zijn naar een Europees
Veiligheidsleger in 2003. Zo’n Eurocorps
zou dan bestaan naast de NAVO. Hierin
wordt nog samengewerkt met de VS. Het
Eurocorps werkt zelfstandig. Van Eekelen
zou willen dat dit nu al tot stand komt.
Problemen van de uitbreiding binnen de
huidige groep zijn:
a) de animo voor uitbreiding neemt af
in Frankrijk en Duitsland
b) het landbouwprobleem – van dit
budget zou ca. 50% naar Polen
moeten – wordt onder de huidige
regels onbetaalbaar, terwijl zonder
Polen de uitbreiding niet zinvol is.
Als Polen toetreedt zal een grote
groep volgen.

Een handvest voor de Aarde
Een van de onafgewerkte zaken die
bleven liggen na de topconferentie over
milieu en ontwikkeling in Rio de Janeiro,
1992, was een handvest voor de Aarde.
Ruud Lubbers heeft dit opgepakt, samen
met onder anderen Michael Gorbachev,
voorzitter van de Earth Council Maurice
Strong, Kamla Chowdhry (voormalig
adviseur van de Indiase premier),
voormalig president van Mali generaal
Amadou Toumani Toure en de Argentijnse
zangeres Mercedes Sosa. Er is een
proces op gang gekomen waaraan,
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claimen zij, in acht jaar zo’n 100.000
mensen in 51 landen hebben
deelgenomen. Een belangrijk deel van het
werk is gedaan door een commissie onder
leiding van de Amerikaanse filantroop en
theoloog Steven Rockefeller.
Het uiteindelijke document dat nu is
gepresenteerd wil vooral een moreel en
ethisch raamwerk bieden om het gedrag
van mensen en staten in relatie tot elkaar
en met de aarde, beter te laten verlopen.
Belangrijke principes zijn:
- respect voor de aarde en het leven
in al zijn verscheidenheid
- zorg voor de gemeenschap van
alle leven vanuit begrip, compassie
en liefde
- opbouw van democratische
maatschappijen die rechtvaardig,
duurzaam zijn, en waarin iedereen
in vrede kan participeren
- het veiligstellen van de rijkdom en
overvloed die de aarde biedt, voor
de huidige en toekomstige
generaties.
Het handvest voor de aarde ziet de
problemen van armoede, milieubederf,
etnisch en religieus conflict en sociale
onrechtvaardigheid als onderling van
elkaar afhankelijk. Daarom kan de situatie
op meerdere fronten tegelijk verbeteren
als er een specifiek probleem wordt
aangepakt.
Al de sprekers op de bijeenkomst van 30
juni in het vredespaleis gaven hoog op van
de bereikte resultaten. Bovendien zijn er
hooggespannen verwachtingen: ‘Dit
handvest moet voor het milieu worden wat
de mensenrechten verklaring al is voor de
politieke en sociaal-economische
verhoudingen’ zei Gorbachev.
“Uiteindelijk zal door het handvest de
verhouding tussen de individuele
wereldburgers en de wereldgemeenschap
fundamenteel veranderd worden. En dit is
hard nodig, want met de oude waarden en
normen stevenen we eerder af op een
ramp dan op een nieuwe
wereldgemeenschap. “ schrijft de Earth
Charter commissie. Hiervoor is volgens
de opstellers zowel materiële als morele
vooruitgang noodzakelijk.
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Als vervolg zijn in een aantal landen
nationale commissies gestart, en wordt het
handvest zoveel mogelijk in bespreking
gebracht. Ook worden er bijeenkomsten
over georganiseerd. In Nederland is
hiervoor de NCDO verantwoordelijk.
Zie ook website: www.earthcharter.org
Peter Davidse

Bezoek Prof. Ruud Lubbers aan het
kantoor van de WFBN.
Na een welkomstwoord door voorzitter
Johanna Steijlen geeft Peter Davidse een
overzicht van de ontstaansgeschiedenis
van zowel de internationale als de
landelijke Wereld Federalisten
organisaties. In 1948 kwam de WFBN tot
stand met telkenjare groeiend ledental,
met als hoogtepunt een ledental van
15000 rond 1950. (Zie verder het boek van
Leo van Bergen: Eenheid in
verscheidenheid, te koop bij het
secretariaat). In de hiernavolgende
discussie is gesproken over het begrip en
het gedachtegoed van het
wereldfederalisme in de tijd vlak na de
Tweede Wereldoorlog en in de huidige tijd.
Op zijn beurt geeft de heer Lubbers inzicht
in zijn eigen gedachtegoed, dat hij sedert
1994 over de toenemende ‘globalisering’
heeft ontwikkeld vanuit zijn bijzondere
leerstoel in Tilburg. Als we kijken naar de
globalisering en effecten op de
wereldeconomie en samenleving kunnen
we drie specifieke terreinen
onderscheiden: 1/ de technologie en
communicatie; 2/ de economie en 3/ de
ideologie, de keuze voor markt en
democratie. Bij de bestudering van de
globalisering is al gauw te constateren dat
regeringen steeds meer te maken krijgen
met grensoverschrijdende zaken, waarbij
ook veiligheidsaspecten van invloed zijn.
Politici worden minder geloofwaardig –
Lubbers noemt dat “democratisch deficit” en komt er van diverse zijden verzet,

6

augustus 2000
gebaseerd op spirituele en ander waarden
en normen. Ook neemt de groei, het
aantal en de invloed van nietgouvernementele organisaties (NGO’s)
toe. Het gaat om een duurzame, houdbare
ontwikkeling vanuit een breed ecologisch
concept waarbij de kwaliteit van het leven
voorop staat. Hiervoor de juiste sturing te
ontwikkelen is de uitdaging.
Voldoet de trias politica (de klassieke
scheiding van machten)? Er ontstaan
andere vormen van invloed van de
Verenigde Naties en aanverwante
organisaties. Een ‘new governance’
waarin civil society, de NGO’s, de politiek
beinvloeden. Bijvoorbeeld Artsen Zonder
Grenzen die rechtstreeks hulp biedt aan
slachtoffers in conflictgebieden, waar de
overheden falen. Ook zorgen E-mail en
internet voor een veel grotere
betrokkenheid dan met de traditionele
media mogelijk was.
Ook valt waar te nemen dat de
maatschappij sterker bepaald wordt door
een opwaartse harmonisatie van wetten.
Multinationale ondernemingen kunnen zo
‘gedwongen’ worden zich aan normen te
houden. Door consumenten, afnemers, en
ook door een schaamtegevoel van de
eigen medewerkers over wat de media
berichten. Kinderarbeid wordt
onaanvaardbaar, de Brent Spar kon door
Shell niet afgezonken worden op zee. De
rechterlijke macht gebruikt ook vaker ‘soft
law’ in haar uitspraken over milieuzaken.
Aan het einde ging de heer Lubbers in op
het Earth Charter, zie hiervoor een ander
artikel in deze nieuwsbrief.
Het was een waardevolle uitwisseling van
gedachten met wederzijdse belangstelling
voor de wereldproblemen.

Ben Cornelissen
Werkgroep Kernvisie WFBN
Oproep en voorstel werkwijze.
Geachte leden en belangstellenden,
Naar aanleiding van hetgeen is besproken
tijdens de Algemene Ledenvergadering op
17 april jl. en tevens in antwoord op enige
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briefwisseling met enkele leden, stellen wij
u voor zo veel als mogelijk leden en
belangstellenden te betrekken in het
noodzakelijke verdiepingsproces.
De werkgroep Kernvisie wil in openheid
met u van gedachten wisselen inzake de
aanwezige en de nog te ontwikkelen
inzichten. Om zo gezamenlijk vorm en
inhoud aan de kernvisie te geven. Hiertoe
zal de werkgroep, te beginnen op 16
september a.s. maandelijks openbare
werkvergaderingen beleggen in Utrecht.
De eerste vergadering is in het
vergadercentrum Vredenburg (zie de
rubriek agenda).
Uiteraard blijft ook de mogelijkheid
aanwezig schriftelijk van gedachten te
wisselen en zo uw inbreng tot zijn recht te
laten komen.
Eind augustus zal de nieuwe basistekst
worden toegezonden. Dit vormt het
uitgangspunt, wij stellen u voor deze tekst
nog eens te overdenken en te
vervolmaken door in zowel inhoud als
structuur verbeteringen aan te brengen.
Ook kan/zal aandacht worden besteed
aan thema’s die in de huidige kernvisie
niet of onvoldoende zijn opgenomen, we
noteerden al economie, democratie en
culturele vrijheid.
De werkgroep zal regelmatig vorderingen,
visies, inzichten, ontwikkelingen en de
data van de bijeenkomsten publiceren in
de WFBN Nieuwsbrief.
Meer info over de werkgroep kunt u krijgen
bij Floris Methorst, Kasaidreef 19, 3564
AS Utrecht. Tel: 030 – 261 7723.

Agenda
Briefing over de instructie van de
Nederlandse delegatie die deelneemt aan
de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties.
Woensdag 30 aug. 16.00 – 17.00 uur
Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Bezuidenhoutseweg 61, Den Haag.
( naast station Den Haag CS)
Opgeven bij de NVVN, Postbus 729, 2270
AS Voorburg of fax: 070-387 1865
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Hague Appeal for Peace/IALANA.
Conferentie over de NAVO strategie,
kernontwapening, humanitaire interventie,
kindsoldaten, vredesopvoeding en het
recht van oorlog en vrede.
Aken (Duitsland), 8 en 9 september 2000.
Opgave per e-mail hap@ialana.org of fax:
070 – 345 5951. Nadere info: 070 – 363
4484

‘De Peoples Assembly bij de
Verenigde Naties’ inleiding door
Freed Schmitter. Freed heeft het
proces om tot meer democratie van
onderop bij de wereldorganisatie te
komen intensief gevolgd. Hij was
hiervoor onder anderen bij het NGO
Forum van de VN in New York. Hij zal
verslag doen van zijn ervaringen.
In de middag zal er een openbare
werkvergadering zijn van de
werkgroep kernvisie. (zie ook de
ingezonden brief eerder in de
nieuwsbrief).
TIJD: 16 september 10.30 uur,
inleiding Freed Schmitter, 14.00 uur
bespreking kernvisie.
PLAATS: Vergadercentrum
Vredenburg, Vredenburg 19, Utrecht
(ingang naast C&A)
21 oktober – 4 november Provisional
World Parliament, 5th session,
Ougadougou Convention Center, Sirte,
Libië. Doelstelling: aanvang van
wereldregering onder de grondwet voor
de federatie van de aarde, verkiezing
van een presidium, vestigen van
wereldministeries, beslissen over de
indeling van de wereldregios,
ondertekeningsceremonie, financiering
van de wereldministeries.
De bijeenkomst is op officiele invitatie
van de Libische regering.
Nadere informatie over programma en
inschrijving via het WFBN kantoor of
rechtstreeks via de World Constitution
and Parliament Association, 8800 West
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14th Avenue, Lakewood CO 80215,
USA, Fax: +1 303 237 7685, website:
www.wcpagren.com

Rond 24 oktober organiseert de WFBN
een lezing over ‘de cultuur voor
vrede’, jaarthema van de VN.
INTERESSE IN WERELDFEDERALISME IN HET BUITENLAND?
Neem een abonnement op
>World Federalist News= of
>the Federalist Debate= !
INFO OP KANTOOR
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Belofte 2000
Voor een cultuur van vrede en
geweldloosheid
De Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties heeft het jaar 2000
uitgeroepen tot het “Internationaal Jaar
van de cultuur van vrede”. Unesco is
verantwoordelijk voor de activiteiten in dit
jaar. Een eerste activiteit is de Belofte
2000. Het is de bedoeling, dat zoveel
mogelijk mensen duidelijk maken, dat zij
deze belofte willen ondersteunen.
Hieronder de tekst van de belofte. Door de
bon in te sturen geeft men aan, dat men er
achter staat:
Omdat ik mijn aandeel erken in de
verantwoordelijkheid voor de toekomst van
de mensheid, in het bijzonder die van de
kinderen van vandaag en die van de
toekomstige generaties, beloof ik in mijn
dagelijks leven, thuis, op mijn werk, in mijn
sociale omgeving en in mijn deel van de
wereld:

1. Respect te hebben voor het leven en de
waardigheid van ieder persoon, zonder
discriminatie of vooroordeel.
2. Actieve geweldloosheid te praktiseren,
geweld in al zijn vormen – fysiek,
mentaal, seksueel, psychologisch,
economisch en sociaal - te verwerpen.
3. Mijn tijd en materiele middelen te
delen in de geest van grootmoedigheid,
om een eind te maken aan uitsluiting,
onrecht en politieke en economische
onderdrukking.
4. Vrijheid van meningsuiting en
culturele verscheidenheid te
verdedigen. Altijd de voorkeur te
geven aan dialoog en communicatie
boven fanatisme, laster en afwijzing
van de ander.
5. Verantwoord consumptiegedrag te
bevorderen en een gedragswijze te
ontwikkelen, die alle levensvormen
eerbiedigt en behoud van het natuurlijk
evenwicht op de planeet beter mogelijk
maakt.
6. Bij te dragen aan de ontwikkeling van
mijn gemeenschap, met volledige
deelname van vrouwen, met respect
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voor democratische principes,
waardoor wij in staat zijn nieuwe
vormen en solidariteit te ontwikkelen.
Uw naam, als ondertekenaar van Belofte
2000 zal verschijnen op de website, die
gewijd is aan deze campagne:
www.unesco.org/manifest2000. Alle
handtekeningen zullen in september 2000
te zamen met de belofte worden
aangeboden aan de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties.
Dit formulier ondertekend toezenden aan:
International Fellowship of Reconciliation,
Spoorstraat 38, 1815 bk Alkmaar. Het
telefoonnummer is 072-5123014.
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