Afzender:
Ontvanger:

Datum:
Zeer geëerde heer / mevrouw _________________________________,

Wilt u als politicus de wereld op een positieve manier beïnvloeden?
Ook bij wereldwijde thema’s waar economische concurrentie dit beperkt?
Als actieve kiezer wil ik u graag informeren dat ik Simpol, de campagne voor wereldwijde Simultaan-Politiek,
ondersteun. Dit onafhankelijke initiatief maakt het voor burgers wereldwijd mogelijk, hun stem bij internationale
verkiezingen in te zetten om wereldwijde problemen aan te pakken.
Ik wil u met dit schrijven laten weten, dat ik bij toekomstige verkiezingen alleen zal stemmen voor politici en
partijen, die zich in hun kern met de doelen van Simpol kunnen identificeren, dwz met de benadering van simultane
wereldwijde politiek, en dit door hun ondersteunig uitdrukken.
Waarom ‘simultaan’? De wereld lijdt onder veelomvattende problemen, waarbij geen enkel land en geen enkele
partij afzonderlijk de eerste stap naar verandering wil of kan maken, zoals klimaatverandering, instabiliteit van de
financiële sector, structurele aantasting van het milieu, gewapende conflicten, groeiende sociale ongelijkheid,
enzovoort.
Het zijn problemen die door afzonderlijke landen zelfs met de allerbeste bedoelingen niet meer opgelost kunnen
worden. Ze lopen namelijk het risico dat hun beslissingen op nationaal niveau zullen leiden tot een achteruitgang in
hun internationale economische concurrentiepositie. Dit leidt tot een politieke vicieuze cirkel, waarin het logisch is
dat niemand het nadeel van de first mover op zich wil nemen. En de uitwassen van deze neerwaartse spiraal zijn
dagelijks in het nieuws terug te zien.
Naar onze overtuiging helpt een simultane, wereldwijde strategie daartegen. Simpol stelt een proces voor, waarin in
elk land een subsidiaire verzameling beleidsvoorstellen wordt ontwikkeld. Daarover wordt dan internationaal
onderhandeld tot er consensus is, om het beleid daarna in alle landen tegelijk in te zetten. Op deze manier hoeven
afzonderlijke naties, concerns of burgers niet voor hun concurrentiepositie te vrezen.
Mijn overtuiging, die ik met vele gelijkgezinden in het internationale Simpol-initiatief deel, is dat de politiek boven
de huidige destructieve internationale competitie moet en kan uitstijgen, om tot een vruchtbare wereldwijde
samenwerking te komen.
Ik nodig u uit, de vrijwillige Simpol-belofte aan te gaan (zie pagina 3). U kunt meer informatie vinden op
www.simpol.org (en binnenkort op www.simpol.nl). Met deze belofte onderscheidt u zich als een politicus die met
een constructieve blik naar wereldwijde uitdagingen, voorbij nationale beperkingen.

Hartelijk dank voor uw aandacht.

_____________________________
_____________________________te__________________________

Simpol: initiatief voor Wereldwijde Simultane Politiek
Vrijwillige belofte (voor nationale verkiezingskandidaten en kabinetsleden)
Als kandidaat voor, of lid van ________________________________________________ beloof ik mijn
ondersteuning voor de campagne voor Simultane Politiek (Simpol).
In dit stadium van het initiatief uit ik deze slechts in principe, wat betekent, dat ik het Simpol-initiatief steun als een
proces dat de regeringen van alle of van een voldoende hoeveelheid landen in een nieuw raamwerk van
samenwerking samenbrengt, om de centrale globale problemen aan te pakken, die voor ons staan. Ik zal mijn partij
en haar leden aanmoedigen, dit wereldwijde initiatief ook te ondersteunen.
Het Simpol-raamwerk omvat de volgende elementen:
1. Wereldwijde Samenwerking: Passend beleid om wereldwijde problemen op te lossen, zijn pas door landen
simultaan te implementeren, wanneer alle of voldoende regeringen hiertoe toegestemd hebben. Deze simultane
implementatie beschermt afzonderlijke naties voor een verslechtering van hun concurrentieposities. Wanneer alle
landen zich samen bewegen, winnen alle landen en hun burgers.
2. Subsidiariteit: Uitsluitend thema’s waarbij het waarschijnlijk is, dat ze bij initiatiefname door afzonderlijke
landen een significante verslechtering van concurrentiepositie tot gevolg zullen hebben (dwz die welke een simultane
benadering nodig hebben), zijn ingesloten. Regeringsbeleid, dat door landen zonder zulke nadelen unilateraal
geïmplementeerd zou kunnen worden, is uitgesloten. Zo wordt passende subsidiariteit gewaarborgd en aldus de
nationale souvereiniteit behouden.
3. Geven en Nemen: Internationale onderhandelingen zullen meerdere wereldwijde thema’s tegelijkertijd
behandelen, zodat landen die bij het ene thema nadeel ondervinden, bij andere thema’s voordeel kunnen behalen.
4. Gelijkheid: Democratische en niet-democratische landen nemen samen deel aan de onderhandelingen op gelijke
voet (wat vanzelfsprekend is omdat de samenwerking van alle of bijna alle landen nodig is).
5. Democratie: Zodra er voldoende wereldwijde principiële steun voor het proces is, worden de burgers van
democratische landen uitgenodigd deel te nemen aan de formulering van beleid, en maatregelen om door hun natie in
de onderhandelingen te worden voorgesteld. Na de onderhandelingen en voor de implementatie ervan worden de
burgers nog eenmaal om hun toestemming gevraagd.
6. Complementariteit: Het Simpol-proces is niet in conflict met bestaande internationale verdragen of met
processen zoals bijvoorbeeld die welke door de Verenigde Naties nagestreefd worden. Integendeel, Simpol vindt
parallel daarmee plaats, en biedt daarmee een alternatieve route naar samenwerking, voor het geval deze processen
mislukken.
Ik begrijp dat ik, wanneer Simpol genoeg principiële ondersteuning in genoeg landen samenbrengt, en er wereldwijd
onderhandelde wetsvoorstellen voorhanden zijn, als ondertekenaar/-ares nog eenmaal tot schriftelijke bevestiging
van mijn concrete ondersteuning word uitgenodigd, voordat ik in het parlement voor de implementatie van deze
wetten stem.
…/…
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Ik begrijp ook dat ik mijn belofte te allen tijde kan intrekken met een notificatie aan Simpol-NL of de International
Simultaneous Policy Organisation (ISPO). Simpol-NL of de ISPO kunnen mijn belofte - en eventuele terugtrekking
daarvan - openbaar maken, in het bijzonder aan de Simpol-ondersteuners in mijn eigen land en regio.
Ik doe deze belofte in mijn eigen naam (niet in naam van uw partij. Uw gehele partij is van harte uitgenodigd, de
Simpol-belofte aan te gaan, via een aparte procedure – zie hiervoor www.simpol.org)

(Optioneel) Openbare verklaring ter ondersteuning van Simpol:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Naam (in blokletters): ___________________________________________________
Regio / kiesdistrict: _____________________________________________________
Partij: _______________________________________________________________
Adres: ______________________________________________________________
Telefoonnummer: ______________________Email: __________________________

Datum: _______________ Handtekening: _______________________________
Gefeliciteerd! U heeft hiermee een belangrijke bijdrage geleverd.
Opmerking: Uw contactgegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en niet zonder uw toestemming aan derden
doorgegeven, wanneer deze niet al openbaar zijn.

Alstublieft verzenden naar: Simpol Nederland, c/o ISPO, PO Box 26147, London SE3 7YT, UK.

