Aan:
Geachte
Als ondersteuner van uw organisatie steun ik van harte de doelen van eerlijke handel, het
terugdringen van armoede, het bevorderen van mensenrechten, tegengaan van
massavernietigingswapens, en het redden van het milieu.
Echter, door de manier waarop de mondiale economie werkt, hebben pogingen om de
regering zover te krijgen hun beleid te veranderen, slechts deels effect. Dit komt doordat de
aanzienlijke maatregelen die nodig zijn om mondiale problemen op te lossen, ongetwijfeld
kosten zullen meebrengen voor Nederlandse bedrijven, ten minste op de korte termijn.
Aanzienlijk strengere uitstoot-regels of hogere milieustandaards, bijvoorbeeld, zouden alleen
maar maken dat bestaande ondernemingen, banen en inversteringen zullen verhuizen naar
minder prijzige landen – en dit is waarom de regering slechts inadequate acties onderneemt.
Het onder druk zetten van de regering om onmiddellijk substantiële unilaterale actie te
ondernemen, is dus hetzelfde als ze te vragen de Nederlandse economie niet-competitief te
maken – iets dat politici nooit zullen doen.
Evenwel zou het opleggen van strengere Nederlandse standaards op onze bedrijven die in het
buitenland opereren, hen oncompetitief maken met buitenlandse bedrijven. En zelfs als we de
EU zover zouden krijgen dit te doen, zou dat de concurrentiepositie van Europese
ondernemingen schaden ten opzichte van andere ondernemingen.
Daarom ben ik bezorgd dat onze huidige aanpak slechts zal slagen in het bereiken van relatief
kleine veranderingen die, hoewel belangrijk, onvoldoende kunnen blijken. Dus het lijkt erop
dat een meer veelomvattende, coherente en mondiale benadering van vitaal belang is.
Ik vraag me daarom af of u zich bewust bent van de campagne voor Simultaan Beleid
(Simpol, Simultaneous Policy) op nl.simpol.org? Simpol maakt ver-reikend mondiaal beleid
mogelijk om problemen zoals de menselijke oorzaken en gevolgen van klimaatsverandering,
overmatige macht van bedrijven, vervuiling en armoede volledig op te lossen. Maar alleen als
het simultaan wordt geimplementeerd, ALLEEN wanneer alle of voldoende regeringen eerst
hebben toegezegd dit te doen. Op deze manier kan het ver-reikende beleid dat nodig is op
mondiale problemen echt op te lossen, worden geïmplementeerd zonder dat naties, bedrijven
of burgers achteruit gaan in hun concurrentiepositie. Simultane implementatie verwijdert het
risico van elke natie – en daarbij alle welbekende excuses voor passiviteit en uitstel!
Maar ondersteuners van Simpol vragen politici niet om te ondertekenen. We dwingen ze door
ze te zeggen dat we stemmen voor WELKE politicus/-ca of partij DAN OOK – binnen
redelijke grenzen – die de Toezegging heeft ondertekend om Simpol te implementeren naast
andere regeringen. Of we moedigen onze voorkeurspartij aan om Simpol te steunen. Door de
Simpol-Toezegging te ondertekenen, riskeren politici niets, omdat Simpol pas wordt
geïmplementeerd wanneer genoeg anderre regeringen hebben ondertekend. Maar wanneer ze
niet ondertekenen, riskeren ze het, de de stemmen van het groeiende blok Simpolondersteuners te verliezen aan kandidaten die wel hebben ondertekend. Nu veel
parlementszetels en zelfs nationale verkiezingen worden gewonnen of verloren met zeer
kleine marges, zijn er relatief weinig burger-ondersteuners nodig om het voor de politici en
partijen interessant te maken, Simpol te steunen.
Tot nu toe, sinds de Nederlandse afdeling is gestart in mei 2014, hebben al twee Nederlandse
EU-kandidaten Simpol ondertekend (het is nu 13 mei 2014), enkele honderden
Parlementsleden in het Verenigd koninkrijk, en verschillende in andere landen. Uw steun

voor Simpol zou niet alleen helpen om politici tot internationale samenwerking te dwingen,
het zou uw organisatie ook toestaan uw beleids-expertise toe te voegen aan het proces van het
formuleren van de beleidsplannen van Simpol. Het resultaat van zo’n samenwerking zou ook
uitlichten welk beleid unilateraal zou kunnen worden geïmplementeerd, en welk beleid
simultaan moet worden doorgevoerd, waardoor actie voor beiden wordt gestimuleerd.
Dus door Simpol te steunen, zou u mij en andere steunbetuigers laten zien dat u een
effectieve, democratische en praktische strategie heeft als tegenargument voor de noodzaak
van concurrentie, waardoor de implementatie van echt substantiële oplossingen wordt
bespoedigd.
Als we mondiale problemen willen oplossen, is het in mijn ogen noodzakelijk dat
verschillende campagnes samenwerken voor een holistische oplossing. Ik zie er daarom naar
uit om te horen of u als organisatie bereid bent uw steun toe te zeggen aan de Simpolcampagne.
Om dit te doen kunt u contact opnemen met nederland@simpol.org
Met vriendelijke groet,

