
 
 
Model voor Partijresolutie ter steun van het Simultane Beleid 
 
Samenkomst noteert:  
1. In het concurreren voor investeringen en banen staan de regeringen van alle landen onder grote 
druk vantransnationale bedrijven en financiële markten om steeds meer ‘zakenwereld-vriendelijk’ 
beleid aan te nemen, vaak ten koste van het beschermen van burgers en het milieu. 2. De 
Internationale Organisatie voor Simultaan Beleid promoot een mondiale campagne waaronder een 
niet-te-scheiden set beleid (“het Simultane Beleid”) ontwikkeld, onderhandeld en uiteindelijk door 
burgers en regeringen wereldwijd goedgekeurd zal worden. 3. Burgers die Simpol ondersteunen 
(“Simpol-Steunbetuigers”) zeggen toe te ondernemen, in nationale verkiezingen te stemmen voor 
welke kandidaat dan ook, binnen redelijke grenzen, die toezegt het Simultane Beleid te 
implementeren langszij andere regeringen, pas wanneer ale of voldoende regeringen dezelfde 
toezegging hebben gedaan. Simpol-steunbetuigers met een partijvoorkeur ondernemen actie om 
hun voorkeurspartij aan te moedigen, Simpol te ondersteunen en deze Resolutie aan te nemen. 4. 
Processen om de beleidsinhoud van het Simultane Beleid te ontwikkelen zullen pas worden 
gelanceerd als en wanneer de campagne genoeg principiële steun van poitici en politieke partijen 
ontvangt van rond de wereld. Daarom is deze Resolutie, of een Toezegging gedaan door een 
parlementslid of –kandidaat, voorlopig, en is slechts een principieel teken van de steun van een 
partij voor de campagne. Daarnaast mag zij op ieder moment worden teruggetrokken als de partij 
dat wenst.  
 
Samenkomst gelooft:  
1. Dat concurrentie om investeringen en angst voor verslechtering van de concurrentiepositie door 
initiatiefname het beleidsmakers onmogelijk maakt, adequaat te reageren op mondiale problemen 
zoals de gevolgen en oorzaken van klimaatsverandering, niet-duurzame omgang met grondstoffen, 
en een handelssysteem dat, zonder adequate regulering, de meerderheid van de mensheid in 
armoede laat. 2. Dat naast unilaterale maatregelen, gericht op het beschermen van de rechten van 
burgers en het milieu, de implementatie van het Simultane Beleid langszij andere regeringen, 
wanneer goedgekeurd door burgers in een voldoende aantal landen, een volwaardige en potentieel 
effectieve manier is om internationale samenwerking te bevorderen om mondiale problemen aan 
te kaarten op een manier die complementair is aan zowel unilaterale maatregelen als internationale 
diplomatie. 
 
Conferentie besluit: 
1. Om de Simpol-campagne te steunen door: a. Van partijkandidaten en verkozen bekleders van 
regeringsposities te vereisen, de Simpol-Toezegging te ondertekenen. De Toezegging is een 
princiële onderneming om om het Simultane Beleid te implementeren wanneer en als alle, of een 
voldoende aantal, andere regeringen dezelfde Toezegging hebben gedaan. b. Aan te raden dat 
partijleden en burgers Simpol-Steunbetuigers worden. c. Die delen van het partijbeleid, die 
mondiale problemen aankaarten, aan te bieden voor overweging door Simpol-Steunbetuigers in 
het proces van Simpol voor beleidsontwikkeling, wanneer dat proces wordt gelanceerd. 3. Het 
Simultane Beleid als officieel partijbeleid aan te nemen, en aldus de toewijding van de partij te 
signaleren, om wanneer verkozen tot de regering, en indien het Simultane Beleid ontwikkeld en 
goedgekeurd is door voldoende naties en burgers, het te implementeren langszij andere 
regeringen. 
 
Zend alstublieft een kopie van de aangenomen Resolutie naar: 
Simpol • PO Box 26547 • London SE3 7YT • UK nl.simpol.org 
 


