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Redactioneel
Het herfstnummer van Een Wereld
kwam net op tijd uit om strategisch
uitgedeeld te kunnen worden op de
Klimaatmanifestatie Beat the Heat op
12 december. Het voorstel om het hele
Nederlandse Wagenpark een ene jaar
of 7 Schoon en Zuinig te maken is
expliciet onder de aandacht gebracht
van 4 Kopenhagengangers, waaronder
de topambtenaar van VROM en een
wethoudster van Amsterdam. Al met al
hebben Willemien de Dreu en ik zo’n 36
nummers
persoonlijk
kunnen
verspreiden op deze manifestatie.
De uitkomst van Kopenhagen is
teleurstellend, maar als we kijken naar
de enorme wereldwijde betrokkenheid
bij
de
Klimaatconferentie
van
Kopenhagen, dan is er alle reden voor
hoop en vreugde, niet alleen t.a.v. het
klimaat, maar ook t.o.v. de kredietkrisis.
Nog nooit hebben degenen die aan de
financiële touwtjes trokken zich zo
impopulair gemaakt als nu. En ook heeft
een onderhandelingstraject zich nog

nooit
zo
mogen
verheugen
in
wereldwijde betrokkenheid als juist
Kopenhagen.
Dit
belooft
wat
voor
volgende
onderhandelingsrondes.
Waarom geen Mondiale Gemeenschap
voor Winning en Gebruik van Fossiele
Brandstoffen naar analogie van de
EGKS
waarmee
de
europese
eenwording begon? En waarom geen
begin maken met een basisinkomen
voor meer dan 6 miljard mensen?
Dit Winternummer staat echter geheel
in het teken van wat er leeft binnen de
WFBN. Er ligt verder een hele schat
aan ideeën en inzichten te wachten op
publikatie. De komende weken zullen
uitwijzen wat de handigste manier is
van verdere uitwerking.
We kunnen er over denken alles over
het klimaat overzichtelijk te bundelen in
een website en zo mogelijk een
publikatie. Een eerste concept zal begin
januari wel klaar kunnen komen en

misschien
al
op
de
Nieuwjaarsbijeenkomst gepresenteerd
kunnen worden.
.
Het lentenummer van Een Wereld zal
niet alleen in het teken staan van al
deze ideeen, maar ook van de
Algemene Ledenvergadering op 23
maart 2010.
De kopij hiervoor moet voor za 20
februari naar de redactie gestuurd
worden,
liefst
per
email
naar
info@lgwkater.nl
Tenslotte wensen wij U allen een fijne
bezinningsperiode rondom kerstmis en
een gelukkig nieuwjaar.
Leonard Kater, 20 december 2009
PS: de WFBN organiseert op 23 januari
een
nieuwjaarsbijeenkomst.
Zie
achterkant van dit nummer.

Beheersing klimaatprobleem vraagt om meer dan reductie
CO2-uitstoot.
Wouter ter Heide. december 2009
De klimaattop draait in wezen om het
algemeen belang, de leefbaarheid van
onze planeet. Voor het waarborgen
daarvan is een eensgezinde mondiale
aanpak vereist, gestoeld op een dito
levensopvatting die religieus noch
ideologisch van aard is.

De klimaattop nu leent er zich bij uitstek
voor om te testen of deze gedachte
voldoende draagkracht heeft in de
wereld, zodat in Kopenhagen de kiem
kan worden gelegd voor een daarop
gestoeld wereldbeleid. De Nederlandse
delegatie zou tot die broodnodige
kiemvorming de aanzet hebben kunnen
geven, door het lanceren van de Gaia-2-

hypothese op de klimaattop. Dankzij de
grote retorische kwaliteiten en de
uitgebreide netwerken waarover onze
delegatieleden beschikken, moet die
lancering voor hen een fluitje van een
cent zijn. De vraag is alleen of zij ook
het vermogen bezitten om over de
eigen
(nationaal
en
partijpolitiek
gekleurde) schaduw heen te springen,
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ofwel het eigenbelang ondergeschikt te
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maken aan het algemeen belang.
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Handvest voor Compassie (HvC)
Leonard Kater, zie ook http://charterforcompassion.org/
Ik was aangenaam verrast toen ik een
email van Frans Vermeulen kreeg met
de mededeling dat Wijffels en Cohen
aanwezig waren bij de presentatie van
het Handvest voor Compassie in de
Mozes en Aäron kerk in Amsterdam op
13 november 2009. Tegelijk zou er die
middag een analoge presentatie in het
stadhuis van Leiden zijn.
Ik voelde meteen aan, dat dit de
verbinding zou kunnen zijn die eindelijk
de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens (UVRM)en het
Handvest voor de Aarde (HvdA) tot een
levende werkelijkheid zou kunnen
maken.

De tekst
Het principe van compassie of
mededogen ligt ten grondslag aan alle
religieuze, ethische en spirituele
tradities;
steeds
opnieuw
wordt
daarmee een beroep op ons gedaan
alle anderen te behandelen zoals wij
zélf behandeld willen worden.
Compassie is onze drijfveer om ons
onvermoeibaar in te zetten voor het
verzachten van het leed van onze
medeschepselen, om terug te treden uit
het middelpunt van onze wereld en een
ander voor het voetlicht te plaatsen, en
om recht te doen aan de onschendbare
heiligheid van ieder mens en een ieder,
zonder
enige
uitzondering,
te
behandelen met volstrekte waardigheid,
billijkheid en respect.

privé-leven voor te waken geen enkele
vorm van leed te veroorzaken.
Door gewelddadig te handelen, door de
kwaliteit van het leven van een ander te
verslechteren, door de grondrechten
van die ander te misbruiken of te
ontkennen, en door haat te zaaien met
laatdunkende uitingen over anderen zelfs over onze vijanden - doen wij de
menselijkheid die wij allen met elkaar
delen geweld aan.
Wij erkennen dat wij er niet in zijn
geslaagd een leven te leiden vervuld
van compassie en dat sommigen uit
naam van hun religieuze overtuiging het
totale menselijke leed zelfs groter
hebben gemaakt.

Het is van wezenlijk belang dat wij
compassie in onze gepolariseerde
wereld maken tot een duidelijke,
lichtende en dynamische kracht.
Indien compassie is geworteld in
principiële vastbeslotenheid om uit te
stijgen boven egoïsme, kan zij politieke,
dogmatische en religieuze grenzen
slechten.
Als product van onze wezenlijke
afhankelijkheid van elkaar, speelt
compassie een fundamentele rol binnen
menselijke
relaties
en
bij
een
volwaardig mensdom.

Daarom roepen wij iedere man en
vrouw op om

Compassie voert naar verlichting en is
onmisbaar voor het realiseren van een
eerlijke economie en een harmonieuze
wereldgemeenschap die in vrede leeft
met elkaar.

1.

Nabeschouwing

2.

3.

4.
5.

Daarbij hoort tevens de opdracht om
er zowel in het openbare als in het

compassie opnieuw te maken tot
de kern van moreel handelen en
van religie
terug te keren naar het oude
principe dat iedere interpretatie van
geschriften die aanzet tot geweld,
haat of minachting geen enkele
legitimiteit heeft
garant
te
staan
voor
de
verstrekking van correcte en
respectvolle informatie over andere
tradities, godsdiensten en culturen
aan jongeren
positieve waardering van culturele
en religieuze verscheidenheid te
stimuleren
bij te dragen aan medeleven,
gebaseerd op kennis, voor het leed
van alle mensen, ook van hen die
wij als onze vijanden zien.

De kracht van dit handvest is, dat het
fundamentele uitspraken doet over
religies, veel essentiëler dan de UVRM.
Het HvdA geeft direkte aanwijzingen
hoe wij met planten en dieren om
moeten gaan, en een aanvulling voor
de medemenselijkheid zoals in de
UVRM is uitgewerkt. Maar de nadruk op
compassie die in deze korte tekst van
het HVC wordt gelegd, ligt a.h.w. ten
grondslag aan het HvdA en de UVRM.
Juist deze explicite nadruk zal maken
dat alles nu werkelijk in de praktijk
gebracht kan worden De gulden regel
zoals genoemd in dit HvC is hierbij een
zeer belangrijke leidraad.

Power to the people.
Wouter ter Heide. woensdag 25 november 2009
Hoe utopisch het ook klinkt, het
adagium 'power to the people' moet uit
de verf kunnen komen. Daarvoor is
slechts een beleidsmatige grondslag
vereist
die
het
vijanddenken
neutraliseert, dat schuil gaat achter het
doen en laten van elke(!) partij. Het
bedrijven van partijpolitiek is nu
eenmaal
godsonmogelijk
zonder
vijanddenken.
Om het vijanddenken de wereld uit te
helpen (te beginnen in Nederland) zal
dan ook eerst de liberale democratie op
de helling gezet moeten worden, met
als doel te komen tot een gezamenlijk

beleid dat het algemeen belang dekt en
waarin zodoende links en rechts zich
kunnen vinden. Als grondslag voor zo'n
broederlijke aanpak is enkel een
gedeelde levensopvatting vereist, die
geen bedreiging vormt voor welke
levensovertuiging dan ook.
De Gaia-hypothese, waarin onze
planeet wordt beschouwd als één
levend gigaorganisme waar de mens
niet boven staat maar deel van is, wat
impliceert dat wij - als mensheid gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor
de instandhouding daarvan, voldoet
daaraan. Om er achter te komen of
-4-

deze
beleidsgrondslag
voldoende
draagkracht heeft in onze multiculturele
samenleving, zullen wij-Nederlanders
daar
allereerst
grondig
over
geïnformeerd moeten worden. Als
dragers van informatie, een uitgelezen
taak voor de media. De uitvoering
daarvan zal zonder meer duidelijk
maken welke tak van de media, de
geschreven pers of de publieke omroep,
het predicaat 'onafhankelijk' het beste
weet waar te maken. Dus opgewassen
is tegen de te verwachten Haagse
weerstand
tegen
de
mogelijke
totstandkoming
van
een
beleidsgrondslag die het vijanddenken
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overstijgt

en

daardoor

partijpolitiek

overbodig maakt.
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Kopenhagen: geen kus voor Moeder Aarde!
Leonard Kater
De liefde voor Moeder Aarde heeft in
Kopenhagen geen hoogtij gevierd. De
einduitkomst is er niet naar: we mogen
doorgaan met emissies, als de
gemiddelde temperatuur maar niet
hoger wordt dan 2 graden boven het
pre-industriele niveau. Dit lijkt erg op de
grondhouding van de artsen in
Guantanamo Bay, die de folteraars

dusdanig adviseren dat het slachtoffer
net niet overlijdt.
De wetenschap is al zo ver, dat 350
deeltjes per miljoen (ppmv) een
absolute bovengrens is, waarboven de
koralen wegens verzuring van het
oceaanwater uitsterven. Respect voor
Moeder Aarde betekent, dat we
terugkeren tot het preïndustriële niveau

van 270 ppmv. Uit metingen aan het ijs
van Groenland en Antarctica blijkt
namelijk, dat het CO2
gehalte de
afgelopen honderdduizenden jaren
geschommeld heeft tussen 18 en 270
ppmv.
Deze teruggang naar 270 ppmv is de
uitdaging van de komende tien jaar. En
technologisch zal blijken, dat het kan.

Argentijnse regering eert Van Boven
Ben Cornelissen
Theo van Boven heeft in Argentinië een
hoge onderscheiding gekregen voor zijn
strijd voor de mensenrechten in het land.
Hij is benoemd tot commandeur in de
Orde van de vrijheidsstrijder San Martín.
Ook kreeg hij een eredoctoraat van de

universiteit van Buenos Aires. Jurist en
oud-hoogleraar Van Boven was onder
meer directeur van de afdeling
mensenrechten van de Verenigde
Naties.

Volgens de Argentijnse regering heeft
Van Boven bijna in zijn eentje de
aanklachten tegen het militaire regime in
Argentinië in gang gezet." Hij was het
die het internationale bewustzijn wekte
over deze tragische realiteit."

Echte kerstboom klimaatvriendelijker dan plastic boom
Bron: www.hier.nu/klimaatnieuws/1647/Echte_kerstboom_klimaatvriendelijker_dan_plastic_boom.html
Klimaatstraatfeest-deelneemster Ghita
van Es geeft buurtbewoners als tip
gebruik
te
maken
van
echte
kerstbomen. Echte kerstbomen zijn
uiteindelijk een stuk duurzamer dan de
plastic varianten.
‘Een echte kerstboom veroorzaakt bij
het proces van kweken, transporteren
en uiteindelijk verbranden ongeveer drie
kilo CO2-uitstoot. Bij de productie van
een plastic boom is dat 48 kilo,’ vertelt
Ghita. 'Een echte kerstboom is dus een
stuk milieuvriendelijker dan de namaak-

variant van kunststof. Alleen als je
zeventien jaar lang dezelfde plastic
boom gebruikt, is de CO2-uitstoot
kleiner dan als je ieder jaar een nieuwe
spar in huis haalt. Bij levende bomen is
het milieuvriendelijker om voor een
jongere (kleinere) boom te kiezen. De
teeltduur is dan beperkt, en dat
vermindert de klimaatbelasting.’
‘Wij raden de buurtbewoners aan om
kerstbomen te huren,’ vertelt Ghita
verder. 'Huurbomen worden tijdens de
teelt drie tot vijf keer uitbesteed als

kerstboom, en zo’n 90 procent van de
bomen overleeft die huurperiode. Als je
met je buren afspreekt om meerdere
bomen tegelijk op te halen, scheelt dat
weer in de kosten en de milieubelasting.
Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om
je aangeschafte boom na de Kerst in de
tuin te zetten.’
Voor meer informatie over de duurzame
kerstboom. www.ekoplantpartners.nl ,
doorklikken naar <kerstboom>

Nederland is 3,5 biljoen euro waard
Bron: www.volkskrant.nl/economie/article1327077.ece/Nederland_is_3%2C5_biljoen_euro_waard
De waarde van Nederland is ten
opzichte
van
1996
meer
dan
verdubbeld.
AMSTERDAM - Als Nederland te koop
zou staan, zou het 3,5 biljoen
(3.500.000.000.000) euro kosten. Dat is
ruim 210.000 euro per inwoner. Ten
opzichte van 1996 is de waarde meer
dan verdubbeld. Daar kwam het
Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) maandag op uit in zijn jaarlijks
optelsom
van
alle
Nederlandse
bezittingen.
De
waarde
van
woningen,
bedrijfsgebouwen,
aardgas
en
landbouwgrond is de afgelopen dertien
jaar
sterk
gestegen.
Duurzame

consumptiegoederen, zoals kleding,
huishoudelijke apparaten en auto’s zijn
weliswaar goedkoper geworden, maar
juist in aantal sterk gestegen.
Ruim de helft van het bezit bestaat uit
woningen. In 1996 was dit nog 40
procent. Tussen 1996 en 2008 is de
totale
waarde
van
woningen
verdriedubbeld. Dat verklaart ook het
grootste deel van de waardestijging van
de totale bezittingen in Nederland in die
periode.
Bedrijfsgebouwen,
wegen,
dijken,
machines en (bedrijfs)vervoermiddelen
maakten in 2008 ruim 30 procent uit van
de bezittingen. De overige bezittingen,
zoals landbouwgrond en voorraden,
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leggen minder gewicht in de schaal.
Landbouwgrond
en
voorraden
vertegenwoordigden elk 2 procent van
de
waarde
van
Nederlandse
bezittingen.

Kommentaar
Deze 3.5 biljoen
is m.i. vooral
gebakken lucht. En wel omdat er in
onze economie doorlopend geld
geschapen
wordt
bij
elke
hypotheekverstrekking. Aldus wordt er
doorlopend nieuw geld in omloop
gebracht
bij
gelijkblijvende
goederenhoeveelheid. Dat is inflatie in
het vastgoedcircuit. De kunst is nu,
deze zeepbel zodanig leeg te laten
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lopen, dat niemand er armer van wordt

en het klimaat er bij wint.
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Mexicaanse Griep; juridische aspecten.
Het zal niemand van U ontgaan zijn,
dat Nederland in de afgelopen zomer
en herfst in het teken gestaan heeft
van de Mexicaanse Griep. De kranten
en de televisie hebben vol gestaan van
deze
griep,
die
de
Wereld
Gezondheidsorganisatie (WHO) op 17
juni dusdanig ernstig kwalificeerde, dat
zij Fase 6, de allerhoogste status van
een pandemie-dreiging uitriep. Het
ministerie van Volksgezondheid, onder
verantwoording van minister Ab Klink
kocht op advies van de Gezondheidsraad 34 miljoen vaccins in; voor iedere
Nederlandse burger 2 doses.
In dit artikel wil ik niet ingaan op
gezondheids-aspecten
of
de
mediahype rondom de belangenverstrengeling
van
Gezondheidsraadlid en belangrijkste
adviseur van de minister, prof. Ab
Osterhaus, maar op de wettelijke kant
van deze (en mogelijke toekomstige)
pandemieën.
Indien de directeur-generaal van de
WHO, mevr. Chan, van haar recht
gebruikt maakt om een pandemie
status 6 af te kondigen, doet zij dit op
basis van de World Health Regulations
2005, die in de jaren erna door 194
landen in nationale regelgeving
geïmplenteerd zijn.
In Nederland is dat in oktober 2008
geschied in de Wet Publieke
Gezondheid. In deze wet heeft de
minister
van
Volksgezondheid
verregaande bevoegdheden gekregen
in het geval van een epidemie of een
pandemie van een infectieziekte. Deze
wet geeft de minister de mogelijkheid
om bij een WHO status 6 een
vrijwillige of een verplichte vaccinatie
voor alle Nederlanders af te kondigen.
30 maart, toen de griep in Mexico
ernstig huis leek te houden, sloot de
minister met de vaccinproducenten
Novartis en GlaxoSmithKline geheime
contracten voor de levering van 34
miljoen griepvaccins. Naar nu bekend
is, brak hij het bestaande lopende
contract met vaccinproducent Solvay
open, omdat Solvay geen vaccin kon
leveren volgens de specificaties, zoals
die door de Gezondheidsraad aan de
minister geadviseerd werd op 8 april.
Toen de WHO fase 6 uitriep in juni,
ontstond er onrust in ons land, omdat
er in medische kringen twijfels
ontstonden over de ernst van de Mex.
Griep. De statistieken en meldingen,
die de WHO publiceerde, bleken niet
al
te
accuraat
en
ook
de

besmettelijkheid bleek erg mee te
vallen.
Omdat de WHO toch vast hield aan
alarmfase 6 en verplichte vaccinatie
dus tot de mogelijkheden bleef
behoren,
diende
de
stichting
Stralingsarm Nederland bij de minister
en bij het College ter Beoordeling
Geneesmiddelen (CBG) een verzoek
in via de Wet Openbaarheid Bestuur.
Daarin
werden
documenten
opgevraagd, die inzicht moesten
verschaffen over de ingrediënten van
de vaccins, de afspraken tussen
minister en producenten over de
juridische
aansprakelijkheid
bij
vaccinatieschade, etc. De minister en
het CBG weigerden die informatie te
verstrekken op grond van art 10 en 11
van de WOB; de zogen. uitzonderingsgronden. De stichting nam hiermee
geen genoegen en spande een Kort
Geding tegen minister Klink en CBG
aan met als argument, dat de burgers
recht hebben om te weten wat er in de
vaccins zit en wie er aansprakelijk is,
als iemand ziek wordt door vaccinatie.
Het Kort Geding diende op 22 oktober
voor de bestuursrechter in Zwolle, ca.
3 weken voordat in Nederland
begonnen zou worden met de
vrijwillige vaccinatie van risicogroepen
(ouderen vanaf 60 jaar en burgers met
dusdanige gezondheidsklachten, dat
vaccinatie aanbevolen werd). De
Rechter oordeelde dat er geen
spoedeisend belang was, omdat
iedere burger in Nederland op de
Engelse website van de Europese
Medische Autoriteiten (EAMA) de
ingrediënten- declaratie zou kunnen
opzoeken. Tegen dit vonnis was geen
hoger beroep mogelijk.
Positief aspect aan dit Kort Geding
was de landelijke bekendheid er van,
hetgeen de minister deed besluiten tot
meer en betere informatie aan de
burger
via
het
internet
.
(www.grieppandemie.nl)
Intussen
is
de
formele
bezwaarschriftprocedure tegen het niet
verschaffen van informatie bij het CBG
afgerond. Weliswaar is de stichting
formeel in het ongelijk gesteld, maar
het College heeft geoordeeld dat de
stichting vooral uit bezorgdheid voor
de gezondheid van de burgers
gehandeld heeft en alsnog alle
gevraagde informatie verschaft.
De procedure bij het minsterie van
Volskgezondheid loopt nog. Hier is het
wachten op het interne advies van de
Adviescommissie aan minister Klink en
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diens heroverweging om de gevraagde
documenten wel of niet openbaar te
maken. Dit besluit moet voor 6 januari
genomen worden.
Bij het verschijnen van deze editie van
Een
Wereld
zal
de
tweede
vaccinatieronde van de risicogroepen
voltooid zijn en is de Mexicaanse
Griep allang over zijn hoogtepunt
heen.
Juridische
lessen
kunnen
dan
getrokken worden. Nu kan echter al
vastgesteld
worden,
dat
pandemiestatus 6 van de WHO geen
realistische weergave is van de
werkelijke ernst van de pandemie. De
criteria zijn daarvoor niet precies
genoeg;
verspreiding
over
5
werelddelen is al voldoende criterium
voor fase 6. Ongeacht of het een
milde, ernstige of een dodelijke
infectieziekte betreft. En hoewel mevr.
Chan geadviseerd wordt door een
adviesraad, is het haar toegestaan om
deze adviezen te negeren en als enkel
individu te beslissen over ja/nee fase
6. Het is de vraag of zulks wenselijk is
in een VN-organisatie, wiens fondsen
voor 70-75% opgebracht worden door
de farmaceutische industrie.
In Nederland is er een vergelijkbare
situatie bij het CBG. Ook hier wordt
pakweg 75% van de inkomsten
opgebracht door de farmaceutische
industrie, wiens produkten men moet
(goed)keuren.
Daarbij gevoegd dat de Nederlandse
Gezondheidsraad ook nauwe banden
heeft met de farmeutische bedrijven,
ligt ook hier de verdenking van
belangen-verstrengeling voor de hand.
Tot slot kan geconcludeerd worden dat
de
Nederlandse
overheid
een
volgende keer duidelijker naar haar
burgers zou mogen communiceren,
dat een vrijwillige vaccinatie, ook al
wordt die door de Gezondheidsraad en
(huis)artsen aanbevolen, ALTIJD voor
eigen risico van ieder burger is.
Over de juridische aspecten van een
verplichte vaccinatie volgt het in
lentenummer van Een Wereld een
apart artikel.
Over de auteur: Luuk van Dinter is
juridisch adviseur voor de stichting
Stralingsarm Nederland en heeft in die
hoedanigheid de juridische procedures
tegen minister Klink en het CBG
gevoerd. Daarnaast is hij voorzitter van
het platform van artsen, juristen,
wetenschappers
en
actievoerende
burgers inzake de Mexicaanse griep.
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Exit-strategie Afghanistan.
Wouter ter Heide, vrijdag 4 december 2009 .
Bij de presentatie van zijn nieuwe
Afghanistan-strategie
afgelopen
dinsdag (1 december), merkte president
Obama op dat wat er op het spel staat
de veiligheid van de wereld is.
Nederland
zou
daaraan
een
substantiële bijdrage kunnen leveren.
Niet door te zwichten voor de zware
Amerikaanse druk om te blijven, maar
door oog te krijgen voor een exitstrategie die perspectief biedt. Niet
alleen voor de leden van het Atlantisch
bondgenootschap, maar ook voor die
van de Taliban.
Als basis daarvoor is enkel een
algemene levensvisie vereist, die voor

geen
enkele
levensen/of
wereldbeschouwing een bedreiging
vormt. Een gedeelde visie als grondslag
voor een dito beleid, dat niet alleen
mondiale veiligheid hoog in het vaandel
heeft staan maar dit hoge ideaal ook
weet waar te maken.
De Gaia-hypothese, die onze planeet
beschouwt
als
één
levend
gigaorganisme waar de mensheid
slechts deel van is - met alle
consequenties van dien voor het
gezamenlijke beheer (‘als mensheid’)
van dit gemeenschappelijke bezit voldoet daaraan. Om er achter te
komen of deze hypothese als grondslag

voor een overkoepeld beleid voldoende
draagkracht heeft in de wereld, zou
Nederland het initiatief kunnen nemen
tot een mondiale gedachtewisseling
daarover op VN-niveau. Daarmee
invulling gevend aan een exit-strategie
gericht op een nieuwe wereldorde die
niemand tekort doet, letterlijk noch
figuurlijk, omdat hij geen winnaars en
verliezers kent en zodoende voorkomt
dat wie dan ook gezichtsverlies lijdt. Met
als
eindresultaat
een
mondiale
samenleving die een punt heeft gezet
achter het zinloze geweld dat oorlog
heet. Het vredesvisoen dat onder
uiteenlopende benamingen inherent is
aan elke religie en ideologie.

Vijanddenken, kern Wilders-debat.
Wouter ter Heide.maandag 16 november 2009
Het debat over Geert Wilders en zijn
PVV zal steeds meer verharden, zolang
niet duidelijk is dat de kern daarvan
vijanddenken is. Voor het kraken van
die kern, die als links noch als rechts te
karakteriseren is, zullen wij onze pijlen
niet op Wilders moeten richten, maar er
oog
voor
moeten
krijgen
dat
vijanddenken schuil gaat achter het
doen en laten van elke(!) partij, dus ook
die van Wilders’ (zowel linkse als
rechtse) criticasters. Het bedrijven van

partijpolitiek
is
nu
eenmaal
godsonmogelijk zonder vijanddenken
en
de
daaruit
voortvloeiende
slachtoffers.
Om het vijanddenken de wereld uit te
helpen (te beginnen in Nederland) zal
dan ook allereerst ons partijpolitiek
bestel op de helling gezet moeten
worden. De tijd is daar meer dan rijp
voor, aangezien de parlementaire
democratie
al
verregaand
is

geëvolueerd tot een mediacratie, als
gevolg van de steeds groter wordende
invloed van de media op het dagelijkse
politieke
gebeuren.
Om
de
onafhankelijke
(want
niet
partij
gebonden!) mediacratie handen en
voeten te geven is alleen een gedeelde
levensopvatting vereist die voor geen
enkele
geloofsof
ideologische
overtuiging een bedreiging vormt, dus
geen vijanddenken uitlokt en zodoende
geen slachtoffers maakt.

Superioriteitswaan
Wouter ter Heide. vrijdag 6 november 2009
Of je de PVV nu het etiket
extreemrechts opplakt, zoals Harry de
Winter doet, of modern conservatief,
waar Paul Schnabel voor opteert, het
zal Geert Wilders allemaal worst zijn.
Op de opmars van de PVV heeft die
etikettering namelijk geen enkele
invloed. Daarvoor zullen we te rade
moeten
gaan
bij
de
cultureel
antropoloog Claude Lévi-Strauss, die
op 2 november in Parijs overleed op
honderdjarige leeftijd. Hij benadrukte
het grote belang van wederzijdse
beïnvloeding van culturen. 'De enige
echte beproeving die een mensengroep
kan treffen en het enige onheil dat haar

kan verhinderen zich ten volle te
ontwikkelen, is een geïsoleerd bestaan',
aldus de antropoloog. Daarmee geeft hij
haarscherp de beproeving aan die ons
te wachten staat, mocht de PVV de
grootste partij worden.
Daardoor zal namelijk de opvatting van
Wilders dat de westerse beschaving
met haar christendom verre superieur is
aan de oosterse met haar (achterlijke!)
islam, bij steeds meer mensen een
gewillig oor vinden. Volgens de wet van
de grote getallen verdient de grootste
partij immers het meeste vertrouwen!
Als logisch gevolg daarvan zullen de

-9-

onderlinge verhoudingen in ons landje
met de dag meer op scherp komen te
staan. Langzaam maar zeker ontstaat
daardoor
een
uiterst
explosief
samenlevingsmengsel,
waarin
ingrediënten als onderlinge solidariteit
en
gedeelde
verantwoordelijkheid
nagenoeg verdwenen zijn. Mocht dat
mengsel tot ontbranding komen, door
een onbezonnen daad van een
christelijke of islamitische nitwit of
fundamentalist, dan zal er geen houden
meer aan zijn. Dus is de beproeving
daar, met dank aan de PVV. De
eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat
dit doemscenario in wezen niet op conto
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van Wilders te schrijven is, omdat zij
alles te maken heeft met het blindelings
volgen
door
de
kiesgerechtigde

meerderheid van een partijpoliticus met
superioriteitswaan.
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WFM Council vergaderde in New York
(verslag van Ton Máčel, aangevuld door Peter Davidse)
New York - Zoals bijna elk jaar
omstreeks deze tijd, vond van 27 tot en
met 30 oktober 2009 de reguliere
vergadering van het bestuur van onze
wereldwijde “moederorganisatie” plaats,
dit keer in de inspirerend herfstige en
rustige omgeving van het Passionist
Spiritual Center te Riverdale, een soort
luxe villawijk van New York aan de
Hudson River. Het programma was in
principe niet anders dan in andere jaren
- huishoudelijk gedeelte en bijstellen /
actualiseren van het beleid van de
vereniging - zij het dat dit jaar een
ietwat veranderd formaat voor de
behandeling van de inhoudelijke
onderwerpen is gekozen: voor elk
onderwerp zijn telkens zo’n 4 leden,
medewerkers van het Internationaal
Secretariaat
of
andere
sprekers
gevraagd in een panel een korte
inleiding (5 à 10 min.) te geven, waarop
dan via een sprekerslijst mensen
reageren, al dan niet met voorbereide
ideeën. Dit bleek een succes te zijn. De
deelnemers waren tevreden, er waren
geen gefrustreerde gezichten van
mensen die “hun ei niet kwijt konden”.
Uit de verslagen van het Internationaal
Secretariaat is niet alleen gebleken dat
wij inmiddels een totale begroting
hebben van zo’n 5,7 miljoen dollar,
maar dat dit schijnbaar astronomische
bedrag heel efficiënt wordt uitgegeven
aan een aantal grote projecten,
waarvoor het door de donoren ook
“geoormerkt” is. Voor het stukje van het
Internationaal Secretariaat dat zich met
de leden bezighoudt, is maar een
minimaal bedrag beschikbaar. Geen
wonder, aangezien verreweg de meeste
van de 13 lidorganisaties (en 14
geassocieerde organisaties) van een
vergelijkbaar formaat zijn als de WFBN,
namelijk zo tussen de 30 en 150 leden.
Uitschieters zijn de Citizens for Global
Solutions (V.S.) en de WFM Japan,
beide met iets meer dan 2000 leden, de
MFE (Italië) met ca. 3500 leden en onze
Canadese zusterorganisatie met iets
meer dan 500 leden. De totale
uitschieter zouden de Young European
Federalists kunnen zijn, met meer dan
10.000 leden in heel Europa, ware het
niet dat hun leden traditioneel een zeer
groot verloop hebben - meestal blijven
ze maar een paar jaar lid en dan
verdwijnen ze in de Europese massa.
Nou ja, sommigen zie je later wel eens
terug op belangrijke posten in de
Europese instellingen…

Behalve dat ze klein zijn, hebben vele
lidorganisaties kennelijk ook problemen
hun contributie te betalen, aangezien er
begin oktober nog een totaalbedrag van
meer dan 42.000 dollar uitstond.
 Om die reden is het beleid van de
WFM dan ook aan het veranderen:
van een organisatie die gebaseerd is
op leden, naar een wereldwijde NGOcentrale met een coördinerende en
facilitaire
rol
in
enkele
speerpuntprojecten en campagnes,
zoals:
 de succesvolle “Coalition for the
International Criminal Court” (CICC) die in feite het Internationaal Strafhof
tot stand heeft gebracht. De WFM
blijft een leidende NGO, ook bij de
voorbereiding van de komende
vergadering van de staten die partij
zijn bij dit verdrag; verder
 de “International Coalition for the
Responsibility to Protect” - De
basisgedachte hierbij is dat de
internationale
gemeenschap
een
verantwoordelijkheid heeft om in te
grijpen, als een wereldpolitiemacht,
als de VN heeft vastgesteld dat er in
een
land
grootschalig
grove
schendingen van mensenrechten
plaats vinden en de regering van dat
land zelf geen effectieve maatregelen
neemt
om
normale
leefomstandigheden te herstellen.
Een project dat heeft bijgedragen aan
de discussie over dit onderwerp in de
Algemene Vergadering van de VN, en
waar
begin
2009
ook
grote
organisaties, zoals Oxfam, zijn
toegetreden.
Mede
gezien
de
positieve reacties uit de landen zelf,
en met deze grotere NGO's zal de
wereldwijde impact sterker worden; of
 “Together for a Better Peace” - vooral
ten behoeve van “Post-Conflict
Peacebuilding”; hier spelen de
deelnemende NGO’s met name een
rol als waarnemer en verspreider van
informatie;

2. revitalisering van de Algemene
Vergadering en
3. een “Coherence and Gender
Equality Architecture reform”; hier
is ons Internationaal Secretariaat
actief in een wereldwijde civil
society campagne (GEAR) om
NGO’s in diverse landen te
steunen;
4. verbetering van de transparantie
van benoemingen en verkiezingen
binnen de VN; economisch bestuur
(“Economic
Governance”),
b.v.
versterking van de relatie tussen de
Bretton Woods Institutions en de
Economische en Sociale Raad van de
VN, streven naar betere beheersing
van de financiële instellingen, streven
naar
een
Economische
Veiligheidsraad; het Internationaal
Secretariaat tracht diverse NGO’s
hiertoe te inspireren, hoewel dit
project nogal afwijkt van de ooit door
de WFM voorgestelde optie die meer
lijkt op de “Global Economic
Coordination Council” van de Stiglitzcommissie.
 Trouwens: de “Public Event”, het
publieke symposium dat traditioneel
rond de Council-vergadering wordt
georganiseerd, werd ook aan dit
thema gewijd: VN Assistant Secretary
General
voor
Economische
Ontwikkeling,
Jomo
Kwame
Sundaram, bracht een boeiende (zij
het door ons vastzitten in het verkeer
nogal verkorte) presentatie naar
aanleiding van de financiële crisis.
 Over financiën gesproken: de Council
heeft aan het einde van zijn
deliberaties
een
resolutie
aangenomen
die
oproept
tot
internationale discussie teneinde te
komen tot een mondiale monetaire
unie, bijvoorbeeld via een veranderde
rol van de SDR (Special Drawing
Rights), de mogelijke basis voor een
internationale reservemunt.

 het project over genocide-preventie;
ook hier gaat het om het waarnemen,
alsmede om het tijdige waarschuwen
als ergens de situatie dreigt te
escaleren;

 “International
Environmental
Governance”: de WFM tracht mee te
praten in en rond een Consultative
Group van de UNEP, die opties zoekt
voor politieke compromissen tussen
ontwikkelingslanden en ontwikkelde
landen; hierover heeft de Council
eveneens een resolutie aangenomen.

 het volgen en - als het kan beïnvloeden
van
het
hervormingsproces van de VN
1. hervorming van de Veiligheidsraad,

Onze Engelse collega Peter Luff
(Federal Union) heeft deze ontwikkeling
van onze organisatie omschreven als
van “Issue based” naar “Task & Activity
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based”. In de loop van de debatten is
ook een soort oproep gedaan naar de
lidorganisaties, om deze ontwikkeling indien mogelijk - op hun niveau te
volgen. Dit zal hopelijk ook bij de WFBN
nog eens ter discussie komen.
De hierboven aangetipte activiteiten
waren ook de thema’s van de
paneldiscussies. Daar kwamen nog
enkele andere onderwerpen bij, zoals
1. de strategie van de WFM op
ontwikkelingsgebied;
2. beleid en ontwikkelingen op het
gebied van (nucleaire) ontwapening;
3. “Global Economic Governance &
Global Environmental Governance”;
4. UNPA (UN Parliamentary Assembly)
- hierin is vooral onze Duitse collega
Andreas Bummel actief, onder
andere samen met Fernando
Iglesias (Argentijns parlementslid,
copresident van de internationale
campagne). Deze campagne voor
een direct gekozen parlement als
onderdeel van de VN richt zich
vooral op parlementariërs, daarvan
zijn er zo'n 800 adherent. Eén land,

Argentinië, heeft inmiddels het
initiatief ondersteund met een door
zowel de senaat als de “Tweede
Kamer”
aangenomen
resolutie.
Voorafgaand aan de WFM Council
was er eendaags seminar voor
parlementsleden en observers, met
als sprekers o.a. een lid van het
Europees Parlement, het parlement
van de Raad van Europa, het
Latijns-Amerikaans parlement, een
lid
van
het
Pan-Afrikaanse
parlement en een professor van een
vooraanstaande
Amerikaanse
universiteit;
5. WATUN
(“World
Alliance
to
Transform the United Nations”) een aantal leden in verschillende
landen, onder leiding van Francisco
Plancarte (Mexico) is bezig met een
campagne voor hervorming van de
VN via een “UN Charter Review
Conference” onder artikel 109 van
het handvest - een inmiddels
traditioneel
wereldfederalistisch
thema.

Membership”. Ik heb zo’n gevoel dat
onze beweging - in ieder geval in de
huidige vorm - aan het uitsterven is, en
dat het echt vijf voor twaalf is om
oplossingen te zoeken. Ik hoop dat wij
dit onderwerp in de aanloop naar de
ALV van de WFBN ietwat kunnen
uitwerken, op de vergadering hierover
dan uitvoerig kunnen praten en stappen
bedenken.
Over de Council-vergadering zou nog
veel verteld kunnen worden, het
programma was rijk, de discussies
veelvuldig, de resoluties resoluut (zodra
hun definitieve vorm beschikbaar is,
zullen ze wel op de website geplaatst
worden, zodat u ze kunt nalezen).
Rest mij nog de datum en plaats van de
volgende vergadering te noemen:
beginnend op 10 september 2010,
Buenos Aires, waarschijnlijk in het
gebouw van het Argentijnse parlement.
Wie gaat er mee?

Het thema dat mij het meest heeft
geïnspireerd, was echter “Strengthening

In gesprek met Ton Lathouwers
Frans Vermeulen, lid van de werkgroep WRO
Op 5 september had de werkgroep
WereldRechtsOrde em. prof. dr. Ton
Lathouwers op bezoek. In een
voordracht die ruim een uur (!) duurde
nam hij ons mee op zijn spirituele weg
met als enige wegwijzer: “alles
openhouden en verder leven”. “Wat is er
met de mens gebeurd?” zo vroeg hij zich
af, een vraag die ooit eerder door Han
Fortmann was gesteld.
Waarom willen mensen zo graag alles
vastleggen in dogma’s, concepten,
principes, wetten, regels en willen ze
wat hun levensbeschouwing betreft zich
indekken met het stichten van instituten?
Waarom gaan ze zo gedwee de
gevangenis
in
van
hun
eigen
vastgeroeste denkpatronen? Waarom
laten ze zich op sleeptouw nemen door
goedgebekte leiders, zonder zelf
geestelijk in beweging te komen?
Aanleiding was het boek “Heel de mens”
van Han Fortmann (1912-1970), die in
het midden van de vorige eeuw als
hoogleraar verbonden was aan de
Nijmeegse universiteit. Hij was een
pastoraal-psycholoog in hart en nieren,
maar groeide al snel uit tot een pionier
op het gebied van de algemene en
vergelijkende psychologie van cultuur en
godsdienst. Als zodanig verdiepte hij

zich als rk priester in het boeddhisme,
wat in die tijd lang niet overal werd
begrepen, laat staan in dankbaarheid
geaccepteerd. Ton Lathouwers kreeg
les van Fortmann en werd een van diens
naaste medewerkers. Ook hij richtte zijn
blik op het oosten en werd één van
Nederlands meest bekende zen-leraren.
Ton Lathouwers werd in 1968 benoemd
tot hoogleraar in de Russische taal en
Letterkunde aan de universiteit van
Leuven. Naar eigen zeggen spreekt hij
beter Russisch dan Engels! Dostojevski
kent hij als geen ander.
Ton Lathouwers diepte het thema “Heel
de mens” helemaal uit en verbond het
met de diepste intenties en doelstelling
van de federalisten: er is een heelheid
van een totaal andere orde dan wat
idealisten prediken. Het gaat om
heelheid vanuit een situatie van tekort,
onvermogen en gebrokenheid. Niet de
kampioen is de maat van alle dingen,
maar de verliezer die de moed heeft om
“ja!” te zeggen tegen zijn eigen
brokstukken, die de zachtheid en
flexibiliteit verwerft om ondanks alles
dóór te gaan, niet verbeten of verkrampt,
maar met bezieling en zelf-aanvaarding,
in alle rust, maar niet berustend, met
compassie voor alles wat leeft. “Kijken
én ónt-moeten!” zo hield Ton ons voor.
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“Neem jezelf niet al te serieus en
bedenk dat al je ideeën en uitspraken
voorlopig zijn”. “Begrijpen is grijpen,
bepalen en begrenzen, dus nietbegrijpen is geen enkel probleem. Weet,
dat je niet bij datgene kunt komen dat op
de diepte van je bestaan ligt. Het is je
geschonken vanuit een ongekende
liefde. Hou alles open, kijk vooral met je
hart en zorg dat je lééft!” Denk
omgekeerd: “Neurotici zijn begenadigde
mensen!”.
Aan de vraag “Mag van het federalisme
gevraagd worden dat het een bijdrage
levert aan de vorming van de individuele
mens of hoeft het federalisme alleen
maar de altijd aanwezige sociale
tekorten in de samenleving structureel
op te vullen?” kwam Ton niet expliciet
toe, maar impliciet heeft hij er van alles
over gezegd! In elk geval kan het voor
een federalist geen kwaad als hij zich
bekwaamt in de wijsheid, of die nu uit
het oosten of uit het westen komt.
De heling van de mens kan alleen
plaatsvinden als de heler zélf de
volledige openheid ten toon spreidt om
zich te láten helen door anderen. De
mensheid als geheel bevindt zich in een
situatie van gebrokenheid. Daarom zijn
compassie en deemoed, saamhorigheid
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en gemeenschap geen doekjes voor het
bloeden, maar onmisbare bouwstoffen

voor de totstandkoming
wereldfederatie.
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Humanisten in ‘t zilver bijeen
Individu verantwoordelijk voor beschaving
Ben Cornelissen
Hebben humanisme en vredesbeweging
een gunstige invloed op het voorkomen
van geweld en oorlog? Kees Schuijt
heeft er geen duidelijk antwoord op
gegeven zaterdag 14 november bij de
viering van het zilveren jubileum van het
Humanistisch Vredes Beraad. Er zijn
weliswaar geen echte oorlogen meer
maar interne conflicten des te meer
aldus de historicus, die tot de beide
eerste vredesconferenties van 1899 en
1907 terugging om het pacifisme op
waarde te schatten.
Toen een half dozijn jaren later de
deuren van het Vredespaleis in Den
Haag open gingen bleek het optimisme
van pacifisten, politici en de filantropen
Carnegie en Wateler op het behoud van
de vrede toch te groot. Een jaar later
reeds brak een wereldoorlog uit, die vele
levens zou kosten. Niettemin waren de
protesten in 1923 niet van de lucht en
maakte “Het Gebroken Geweertje” zijn
entree en werd prompt daarna ”Kerk en
Vrede” opgericht, die ieders individuele

verantwoordelijkheid in het bewaren van
de vrede benadrukte.

officieel opgericht en werden HVB-ers
prompt uit het Verbond gezet.

Militarisme en pacifisme gingen een
competitie aan om de gunst van de
Nederlander. Na Wereldoorlog Twee
kwam in reactie op de Politionele Acties
in Indonesië en de Koreaanse Oorlog de
“Derde Weg” beweging tot stand, die
een gevolg kreeg in de Pacifistisch
Socialistische Partij. Is oorlog dus goed
voor
de
populariteit
van
de
vredesbeweging, vroeg Schuijt zich af.
Hij herinnerde aan “Hongarije 1956”,
“Tsjecho-Slowakije 1968”, al dan niet
kruisraketten
in
Nederland
en
vredesdemonstraties in Amsterdam
(1981) en Den Haag (1983).

Schuijt leek er in de opsomming van het
historisch feitenrelaas niet zo mee te
zitten. Onder zijn toehoorders bleken
zich
nu
vele
leden
van
de
Humanistische Alliantie te bevinden,
waaronder voorzitter Lodewijk de Waal,
die vervolgens de vele zegeningen
noemde, die de humanisten sedertdien
verenigden.

Het is dus niet zo heel verwonderlijk, dat
na “De Val van de Berlijnse Muur” in
1989 de belangstelling voor het
lidmaatschap van vredesbewegingen
iets is geluwd. Vijf jaren eerder was tot
ongenoegen van bestuursleden van het
Humanistisch Verbond desondanks de
stichting Humanistisch Vredes Beraad

Over die kwart eeuw Humanistisch
Vredes Beraad heeft Paul Breekveldt
het boek “Vredesduif op eigen vleugels”
geschreven. Het is deel 11 van het
Humanistisch
Erfgoed
ISBN
978.90.6728.240.6 - NUR 689 van
uitgeverij Papieren Tijger, Breda. Minka
Nijhuis ontving de wisselprijs Journalist
voor de Vrede. Volgens de jury heeft zij
in haar vele dagbladartikelen zonder
sterallures “de menselijke situatie in
oorlogssituaties helder gemaakt”.

Oordeel niet
maar zoek de oorzaak van een conflict, dat wellicht kan leiden tot begrip van een situatie
Beste mede wereldburgers,

Deze oorlog was uitgelokt, door die
“onschuldige raketjes”!(v.A.).

Ik wil U dit commentaar niet onthouden.
Dat heb ik opgeschreven, na de
droevige verschijning, van de heer van
Agt, bij Pauw en Witteman. Hen heb ik
ook dit commentaar gestuurd, hoewel ik
hierop geen antwoord verwacht.. In de
laatste, Een Wereld, stond een artikel,
waarin werd “duidelijk” gemaakt, dat
Israël door de buiten proporties
aangebrachte vernielingen, hiervoor
schadevergoeding zou moeten betalen...
e
Ten 1 : Hebben wij Indonesië ooit
herstel betalingen gegeven? Waar durft
deze schrijver zich mee te bemoeien,
het bekende hollandse vingertje!!

Fundamentalisme is levensgevaarlijk,
dat zijn mensen, die één denkrichting
aanhangen en geen andere mening
dulden, die vind je, aan Joodse, als aan
Arabische en Christelijke zijde. Dat heeft
in
de
geschiedenis
veelal
tot
oorlogshandelingen geleid! Voor het
stichten van vrede, moet men eerst de
(emotionele) oorzaak van het conflict
begrijpen. Daarom is het van belang, dat
wij onze kinderen daarin opvoeden. Niet
als eenling proberen in alles de beste te
zijn, maar samen trachten een positief
doel te berijken. Wereld denken wordt
veel
te
vaak
overheerst
door
eigenbelang, (politiek). Wij hebben

verschrikkelijke misdaden begaan in
Indonesië, mij verteld door een sergant
van een peloton Ambonezen. Hebben
wij daarvoor ooit schadevergoeding
betaald? Uit dit met recht gefustreeerde
volk zullen begripvolle mensen verenigd
moeten worden, om naar de juiste
oplossing te zoeken, naar een win win
situatie, die er te vinden moet zijn.
Ik ben als WERELDBURGER geboren,
mijn vader en zijn vrienden noemden
mij Jan, Hitler en consorten hebben mij
Jood gemaakt toen ik 13 was, daarvoor
voelde ik mij Nederlander!!
Bernard Jan Rudolf Polak
Wolfheze

Om het naakte bestaan
Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht, 2009, 136 bladzijden, ISBN: 978 90 6224493 5
Willem Hogendijk biedt een frisse en
verandering) moet maken om nog een
verrassende kijk op ecologie en
beetje
leefbaar
te
blijven.
De
economie.
maatregelen van regeringen en het
Het
algemene
gevoel,
met
de
bedrijfsleven blijken zeer ontoereikend.
ontregeling van het klimaat en een
De economie moet gekalmeerd worden
steeds meer falende economie, is dat de
en
door
regionalisering
en
wereld een flinke wending (paradigma
verduurzaming in de handen van de
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mensen komen. Dit boek biedt naast
ernstige waarschuwingen, concrete
oplossingen en een hoopvol perspectief.
Gelezen door Jan Willem van Leenhoff,
lid van de WFBN
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The Global Commons: Our Shared Wealth
GOVERNANCE OF THE GLOBAL COMMONS BY THE PEOPLE: A UN LOBBY
There will be a lobby of the United Nations from 3-14 May 2010. Our objective: to demonstrate to all states that it is
imperative that certain aspects of life be
stewarded for the good of both humanity and the Planet as a whole. These
include hazardous waste, transport, and
mining -- topics which will be discussed
by the UN’s Commission on Sustainable
Development (CSD) during that period - as well as the economy, air, water,
soil, biodiversity, human rights, culture,
religion and intellectual property. Since
all of these issues -- and many others -share similar needs for governance and
value preservation, they require unique
attention as Global Commons.
The Lobby will be accompanied by a
Forum. The Forum Consists of Three
Parts:
1. a preparatory think tank to generate
ideas for this lobby in the form of a
book derived from website submissions
2. a network of problem-solving groups
that will also be able to have direct
contact with governments via email
during the UN conference itself, and
to communicate with them from a
distance while they are deliberating
the Global Commons as part of a
greater initiative, whereby
3. our ideas will be reviewed and collated by a group of experts; submitted to a High Level Commission of
Eminent Personalities who have
held positions of global leadership
and are now involved in global humanitarian activities; and presented
to the UN General Assembly with
the recommendation that these ideas be put into practice

Objectives of this Lobby
The Lobby will demonstrate by means
of examples and reasoning:
1.

2.
3.

the advantages to Governments and
businesses of giving fair access and
jurisdiction of the Global Commons
to humanity as a whole, along with
the institutional structures (existing
or to be developed) which can help
steward these resources on behalf
of the Earth and its People
the responsibility of such institutions
and how they could operate
examples of where this has worked
well

Although we shall initially focus on hazardous waste, transport and mining,
since these are the topics of the CSD
conference in 2010, all other examples
of stewardship of the global commons
are welcome for submission and will be
used in the larger initiative and other
lobbies of the United Nations.
The Lobby Will consist of Three Types
of Actions
You can participate as follows:
1. Through 28 April 2010, join the
web-based forum and help write the
book
2. From 3-14 May 2010
Join the lobby team at the UN (There
will be room for several people to join
existing teams; and for anyone representing an organisation with accreditation to this UN Conference. An organisation can apply for this status.)
Or lobby from afar (While NGO representatives are lobbying Governments at

the UN conference, the forum will analyze the issues along with them, developing solutions to any challenges these
lobbyists and Governments might encounter when discussing the Global
Commons.)
The website will be launched on 1 January 2010 to collect ideas from participants in the Lobby. Initial partners include All-Win Network, ARINA, Association of World Citizens, Global Commons
Trust, Kosmos Journal, P2P Foundation, Share the World’s Resources,
Summit Speak, Trees Have Rights Too
and URSULA. Please let us know if you
wish to be registered as a founding organisation. All organisations and individuals participate on a basis of equality
and in a spirit of all-win for a world that
works well for all.
Attend the Planning Meetings
Interested organizations and representatives are also invited to join us at the
United Nations from December 15-17,
2009 for initial consultations and planning for the Lobby.
For information, contact Dr. Lisinka Ulatowska
at
lisinka.ulatowska@gmail.com.
Dr. Lisinka Ulatowska,
UN Rep. Association of World Citizens
Latest book:
Fearless. Ordinary People Doing Extraordinary Things in a World Gripped
by Fear
Websites:
www.worldcitizensaction.com
www.allwinnetwork.org
www.development4all.org

Nieuws uit de Esperanto-wereld
Het 95e Wereld-Esperanto-Congres
wordt gehouden in Havana, Cuba, van
17 tot 24 juli 2010. Het hoofdthema gaat
over "Toenadering van Culturen". Zo
heet het Internationale Jaar van de VN
en Unesco.
Ing. dr. Wim Jansen is officieel
geïnstalleerd
als
hoogleraar
interlinguïstiek en Esperanto op 4
september. Zijn inaugurale rede had hij
getiteld: "Esperanto, een taal om van te
houden". Een leen-exemplaar is
beschikbaar.

Er zijn zeer waardevolle boeken
verschenen: na verscheidene titels van
Marks nu ook een samenvatting van
Das Kapital; De oorsprong van de
Soorten van Darwin; de Antigona, een
toneelstuk van Jean Anouilh, en Plan:
mobilisatie om de beschaving te redden
van Lester R. Brown.
Over onze Rawagede-actie: Het bedrag
dat bestemd was voor een advertentie
in
Indonesische
bladen
bleek
onvoldoende. Een vertegenwoordiger
van Stichting Comité Nederlandse
Ereschulden
deed
ter
plaatse
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onderzoek op Sumatra, maar kwam in
de aardbevingsramp terecht. Gelukkig
kwam hij er goed vanaf en kon
meehlpen aan het redden van
slachtoffers. Intussen hebben wij in
Nederland drie keer een persbericht
aan het ANP verstuurd, helaas zonder
enig resultaat. Misschien hebben we
nog een kans op 9 december, de datum
van de terechtstelling van alle mannen
van Rawagede. Dankzij Peter Davidse
is de webstek www.rawagede-actie.nl in
gebruik.
Rob Moerbeek
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Naar een nieuwe vorm van democratische wereldregering.
Lisinka Ulatovska: Denk mee met dit wereldproject op 23 januari 2010!
Er
zijn
aspecten
van
onze
mensenlevens die op all-win wijze, dus
voor de bestwil van de gehele
mensheid en het groter geheel, beheerd
moeten worden wil niet iedereen daar
nadeel van ondervinden. Daarbij
behoort het milieu, het gedachtegoed
van de mensheid (waaronder cultureel
en religieus gedachtegoed en creatieve
uitvindingen), de mensenrechten, de
wereldeconomie en nog veel meer.
Deze elementen wordt door een steeds
groeiende wereldbeweging samengevat
onder de titel: The Global Commons.
Deze Global Commons wordt vandaag
de dag te vaak door regeringen of
business beheerd in het belang van
alleen een paar mensen. Hierdoor
worden niet alleen mens en het groter
geheel benadeeld, zij worden hierdoor
geschaad.
Hoe kunnen zij (die minder macht
hebben) regeringen en business (die
meer macht hebben) doen inzien dat
het in hun voordeel is om de Global
Commons te beheren in het belang van
het groter geheel? Willen de “gewone”
burgers deze inzichten te weeg brengen
moeten regeringen en business inzien
dat het in hun direct voordeel is en zal
er ook een waardeverschuiving van
win/win of win/lose naar all-win plaats

moeten vinden en zal ook meer aan de
VN toevertrouwd moeten worden.
Het is juist nu buitengewoon urgent dat
deze verschuiving plaatsvindt. En
misschien door de problemen die juist
nu onoverkomelijk lijken is het een
ideaal moment om ons volledig hiervoor
in te zetten.
Hoe kunnen de mensen van de wereld
weer zeggenschap over de Global
Commons verkrijgen? Hoe kunnen wij
een verschuiving doen plaatsvinden van
die met macht naar die die minder
macht hebben? Welke strukturen
kunnen wij ontwikkelen? In het kort hoe
komen wij naar een vorm van
democratische wereldregering waar het
belang van alle mensen en de gehele
natuur voorop staat, waarbij regeringen
en business best mogen verdienen mits
het zorgvuldige en liefdevolle beheer
voorop staat.

regeringen en wereldleiders omvatten.
Het onderwerp: Manieren om de Global
Commons in het belang van de gehele
mensheid en het groter geheel te
beheren. Hierbij is de inbreng van alle
mensen
belangrijk,
vooral
van
diegenen, zoals leden van de WFBN,
die over dit onderwerp uitgebreid
hebben nagedacht. Lisinka Ulatowska
zal vertellen hoe men dit project kan
gebruiken om aan eigen ideeën
publiciteit te geven en mogelijk tot actie
over kan gaan.
Dr. Lisinka Ulatowska is sinds 1969 bij
de VN betrokken en heeft verschillend
boeken en handboeken geschreven
over hoe men invloed in de wereldarena
kan uitoefenen, waaronder
1.
2.
3.

Het All Win Network (samen met andere
internationale organisaties) is bezig een
uitgebreid plan uit te werken en een
lobby te organiseren van verschillende
VN conferenties te beginnen met de
basis die experts en wereldleiders
verbindt. invloedrijke CSD (Commission
for Sustainable Development) van 4 t/m
14 mei 2010. Dit zal de basis, experts,

4.

De Magie van het All-Win Principe
(samen met Marleen Brutyn),
Samenzwering Samenspel. Naar
spiritueel wereldburgerschap,
Fearless. Ordinary People Doing
Extraordinary Things in a World
Gripped by Fear
een serie verhalen over Geluk en
de Dans van de Schepping.

Globalisering.
Wouter ter Heide. woensdag 7 oktober 2009 12:43
Om de problemen van de globalisering
het hoofd te bieden, zal allereerst de
partijpolitieke grondslag van ons bestel
openlijk ter discussie gesteld moeten
worden,
omdat
de
globaliseringsproblemen geen verdeeld
zaaiende partijpolitieke maar een
eensgezinde
neutrale
aanpak
behoeven. Een boven de partijen
uitstijgende aanpak die een ieder in

zijn/haar waarde laat, dus geen gevaar
vormt
voor
welke
levensen
wereldbeschouwelijke overtuiging dan
ook. Dé voorwaarde om gezamenlijk de
schouders te
zetten onder de
gemeenschappelijke problemen.

van onze partijpolitici onontbeerlijk is.
Zolang die ontbreekt blijft het dweilen
met de kraan open en kan de strijd
tégen
de
globaliseringsproblemen,
ofwel die vóór het algemeen belang,
gevoeglijk
als
verloren
worden
beschouwd.

De moeilijkheid is alleen dat voor de
realisatie van dat neutrale ‘eendrachtmaakt-macht-bestel’ de medewerking

NOVAJHOJ EL LA ESPERANTO-MONDO:
La 95-a Universala Kongreso de Esperanto okazos en Havano, Kubo, de la
17a ghis la 24a de julio 2010. La
cheftemo traktos la Interproksimigon de
Kulturoj: Tiel nomigxas la Internacia
Jaro de UN kaj Unesko.
Ingh. d-ro Wim Jansen oficiale
instalighis
kiel
profesoro
pri
Interlingvistiko kaj Esperanto la 4-an de
septembro. Sian inauxguran paroladon
li titolis: "Esperanto, een taal om van te

houden". (Esperanto, aminda lingvo).
Ekzemplero estas pruntebla.
Aperis tre valoraj libroj, post pluraj titoloj
de Marks nun ankau kompendio pri La
Kapitalo; La origino de la specioj de
Darwin, "Antigona", teatrajho de Jean
Anouilh, kaj PLANO: Mobilizo por savi
civilizacion de Lester R. Brown.
Pri nia Rawagede-agado La monsumo
destinita por anonco en la Indonezia
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gazetaro
montrighis
nesuficha.
Reprezentanto de la Fondajxo Komitato
Nederlandaj
Honorshuldoj
surloke
esploris en Sumatro sed trafis en la
tertrema katastrofo. Bonshance li mem
savighis kaj povis helpi savi viktimojn.
Dume en Nederlando trifoje ni sendis
gazetaran komunikon al ANP, kun
bedaurinde nula rezulto. Eble la 9an de
decembro, la dato de la ekzekuto de
chiuj viroj de Rawagede, ni havas plian
shancon. Dank' al Peter Davidse
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funkcias la retpagxaro www.rawagedeactie.nl.

Rob Moerbeek

(zie pag 10 voor vertaling)
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Werkgroep Wereld Rechts Orde

COLOFON

De werkgroep gaat verder met het uitdiepen van de betekenis, doel van het
federalisme / wereldfederalisme op weg naar 2012 !

Wereld Federalisten Beweging
Nederland

De werkgroep-bijeenkomsten WRO én de openbare lezingen, zullen op
dezelfde dag plaats vinden: op za 19 december 2009 en za 23 januari 2010.
(zie onderaan voor routebeschrijving).
Normaal gesproken komt de werkgroep bijeen van 10.30 uur tot 12.30 uur met
daarna van 12.30 uur tot 13.00 uur een half uur Esperanto olv. Rob Moerbeek.
Hierna pauze met daarna de bijeenkomst.
Op 23 januari wordt het
ochtenprogramma
echter
vervangen
door
een
bescheiden
nieuwjaarsbijeenkomst. (zie onder)

Iedere aardbewoner heeft recht op welzijn
en welvaart. De WFBN, in 1948 opgericht,
streeft naar een duurzame en
democratische wereldrechtsorde. Benadrukt
door middel van het vragen van aandacht
voor wereldwijde problemen de noodzaak
tot internationale samenwerking en
versterking van de Verenigde Naties op
federale basis. De WFBN is het Nederlands
centrum voor de inschrijving van
wereldburgers.

Openbare bijeenkomsten
Wereld Federalisten Beweging Nederland
Zaal open koffie / thee vanaf 12.45 uur. Aanvang : 13.30 uur. .
(zie onderaan voor routebeschrijving naar het COS-gebouw, telingstraat 2 in
Utrecht)
Za 23 januari 2010 – Onze Global Commons en het All Win beginsel:
Naar een nieuwe vorm van democratische wereldregering.
Verslag van lobby in nov/dec 2009 als voorbereiding voor de grote VN
conferenties van 4 t/m 14 mei 2010 in New York. Denk mee met dit
wereldproject. Het onderwerp van deze voorbereidende activiteit gaat over
een steeds groeiende wereldbeweging - The Global Commons.

De WFBN is aangesloten bij de World
Federalist Movement.
Raad van advies:
prof.mr.drs.J.Berkouwer, prof.dr.T.van
Boven, dr. P.H.J.J. Terhal en drs. L. Wecke

Bestuur:
Voorzitter: Frans Vermeulen; 0165 534 506
Vice-voorz.: Floris Methorst, 030-261 77 23
Secretaris: Peter Davidse, 070-785 40 63
Penningmeester: Ben Cornelissen,
0317-425 347
Lisinka Ulatovska is medeoprichtster van het All Win Netwerk in Nederland
Lid Council WFM: Paul Berendsen,
en heeft veel ervaring als lobbyist bij de Verenigde Naties.
020-470 46 80
Internationaal secr.: Ton Mácel,
Voor verdere informatie: Johanna Steijlen, coördinator jaarprogramma
070-358 54 81
WFBN. Tel. 0313 – 61 96 00; email: johanna.steijlen@versatel.nl
In de toelichting van Lisinka op pag 11, kunnen jullie je op de inhoud hiervan Redaktie/website:
Leonard Kater: 030-281 74 81
voorbereiden zodat we tot een vruchtbare discussie kunnen komen.
Postadres: Laan van Nieuw Oost-Indië 252
2593 CD Den Haag, telefoon: 070-3478196
e-mail: info@lgwkater.nl
Za 23 januari 2010 vanaf 10.45 uur: COS gebouw, Telingstraat 2, Utrecht.
(zie onderaan voor routebeschrijving)
Ook de WFBN kan weinig zonder de
bijdragen van leden: contributie: € 15,00 op
Gezellig samenzijn, ideeën en ervaringen uitwisselen, bijpraten en dat alles
postbank nr. 9764 ten name van "Wereld
onder het genot van een hapje en een drankje. Wie belangstelling heeft
Federalisten Bew.Ned. te Den Haag " (en
voor het middagprogramma kan zo aanschuiven.
niet aan “WFBN te Den Haag”. De bank
accepteert bij betalingen namelijk wel onze
Om te weten hoeveel lekkers we moeten inslaan zou het heel fijn zijn als
volledige naam maar niet indien onze naam
jullie mij even laten weten of je komt.
in de afkorting W.F.B.N. wordt gebezigd).

Bescheiden Nieuwjaarsbijeenkomst

Johanna Steijlen, coördinator jaarprogramma WFBN. Tel. 0313 – 61 96 00;
email: johanna.steijlen@versatel.nl

Redactie Nieuwsbrief Eén Wereld: Frans
Vermeulen (T: 0165-534 506), Luuk van
Dinter (T: 0412-451 141), Leonard Kater.
(T: 030-281 74 81)
Algemene ledenvergadering van de WFBN
Op Zaterdag 27 Maart 2010 om 10.30 uur eveneens in het COS-gebouw, Redactie adres: Cremerstraat 245, 3532
BJ Utrecht.
Telingstraat 2, Utrecht.
Email: info@lgwkater.nl
’s-Middags zal een inleiding worden gehouden door een door ons uitgenodigde
Coordinator Jaarprogramma &
spreker. Nadere informatie in het lentenummer van EenWereld
Werkgroep Wereldrechtsorde: Johanna
Steijlen,
Route naar COS-gebouw, Telingstraat 2, Utrecht
0313 – 61 96 00
per trein – uitgang CS Vredenburg / Hoog Catherijne .Schuin de markt
oversteken en dan rechts af de Lange Viestraat in die overgaat in de
Kamer van Koophandel Amsterdam:
Potterstraat Na het passeren van de gracht komt u in de Korte Janstraat,
V 530085 ISSN 1871-2754.
e
dan de 2 straat rechts, is de Slachtstraat die overgaat in de Telingstraat.
Ongeveer 15 min. Lopen.
"Één Wereld" wordt gedrukt bij Drukkerij
Modern te Bennekom.
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