Presentatie Duurzame Politiek met Integrale Visie en Integrale Aanpak naar Maatschappelijk Verantwoorde Politiek
Wat is Duurzame Politiek met Integrale Visie? - Bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoorde Politiek –
Door Bart Land – Zie de website: www.duurzame-politiek.nl - Zie opmerkingen bij einde presentatie.

Eigen overwegingen om bij duurzame politiek met een integrale visie terecht te komen:
Na het burnout raken kon ik niet meer fietsen, had angstaanvallen, etc. Ik kwam in een negatieve spiraal
terecht. In het herstel-proces werd ik zeer getroffen door de noodzaak van integrale aanpak en
duurzaamheid. Erg vaak ontbraken deze, met alle (vaak vergaande) negatieve gevolgen van dien. Ben
toen een soort blog begonnen www.burnoutherstel.nl (bestaat nu niet meer).
Het was een begin van een ware zoektocht en een bewustwordingsproces, waarbij ik erg onder de indruk
ben gekomen van het werk van oa Bram Moerland, Ervin Laszlo, Ken Wilber, Werner Kaiser, Klaas van
Egmond, Herman Wijffels en David van ReyBrouck.
- Ook kreeg ik steeds meer interesse in het Zwitserse Referendum systeem en de politieke Partij
'Integrale Politik Schweiz (IP)' - Sociale beweging en een politieke partij.
- Goede regeringsvormen regeren in het algemeen belang, terwijl corrupte regeringsvormen
slechts regeren in het belang van degenen die regeren - Aristoteles 335 voor Christus,
verhandeling Politica
- 1 keer in de 4 jaar verkiezingen is in de huidige maatschappij primitief - David van Reybrouck
Boek: Tegen Verkiezingen - Nederland kent bv ook geen referenda etc – Waar blijft bv D66?
== Mensen willen meer zeggenschap, niet minder ==
== Emancipatie zonder participatie leidt tot frustratie == David van Reybrouck
- 'Gewicht van de volgende verkiezing is groter dan het gewicht van de vorige' David van ReyBrouck
- 'Iemand die in de gaten wordt gehouden is niet meer vrij' - Volkskrant
- 'Zolang armoede bestaat, is er geen vrijheid' - Nelson Mandela

Wat is duurzame ontwikkeling?
'Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het
vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen'
Uit: Brundtland, Verenigde Naties Report 'Our Common Future', 1987

Definitie van 'integraal' - Sean M. Saiter, welke voor deze website als uitgangpunt kan dienen.
"Integraal is een samenbrengen en strategisch verbinden van schijnbare tegenstrijdige of ogenschijnlijk
afwijkende wereldbeschouwingen, begrippen, praktijken in een poging om een realistische, werkbare,
vloeiende en dynamische "meta-visie" te scheppen.
Het omvat elke andere wereldbeschouwing en vooruitzicht (verleden, heden, toekomst), en "halve
waarheden" samensmeltend om een realistische, werkbare, hervormende strategie te vormen.
Het is een "grote verenigende theorie" tegengesteld aan "grote verenigde theorie".

Definitie van 'Integrale politiek'
"Integrale Politiek is de toepassing van de integrale theorie en praktijk op het gebied van de politiek.
Politiek is altijd een (integraal) onderdeel van de interesse van mensen die zich bezighouden met een
goed begrip van context. Ook in het werk van Ken Wilber het gaat om het welzijn van alle mensen en
wezens."
- Uit: Integrale Politik via de website http://integralesleben.org/

Definitie van Politiek
Politiek is de wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot
hun recht komen - meestal op basis van onderhandeling - op de verschillende bestuurlijke en
maatschappelijke niveaus.
Waar de scheidslijn loopt tussen het politieke en het ethische en sociale is een vraag waar veel verschil
van mening over bestaat - De meeste wetenschappers erkennen dat er sprake moet zijn van enig
potentieel tot het gebruik van macht of geweld om een vraagstuk als politiek te bestempelen — bij het
beslissen van een politiek conflict is meestal sprake van een verplaatsing van macht van de ene groep of
persoon naar een andere groep of persoon - zie verder beschrijving - Wikipedia

Democratie: Democratie is het bestuur van, door en voor het volk
Democratie is een bestuursvorm. Het Nederlandse woord stamt af van de Griekse woorden δῆμος
(dèmos), "volk" en κρατέω (krateo), "heersen, regeren" en betekent dus letterlijk "volksheerschappij". Dit
houdt in dat het volk zelf stemt over de wetten, zoals in het oude Athene, of het volk verkiest
vertegenwoordigers die de wetten maken, zoals in België en Nederland - Wikipedia
- De ware aard van democratie is vrijheid. Vrijheid betekent om de beurt regeren en geregeerd
worden - Aristoteles
- Democratie is het enige systeem dat volhardend aan gezagsdragers blijft vragen of ze dat
gezag wel mogen dragen - Winston Churchill
- Overpeinzingen mbt de Nederlandse politiek door een jonge Hans van Mierlo - video
Nog steeds actueel?

Werken met een Integrale Visie en Integrale Aanpak:
Van het newtoniaanse (mechanistisch) wereldbeeld naar een coherent (samenhangend) wereldbeeld.
Op dit moment zijn wij een bedreigde soort, die bovendien een bedreiging vormt met andere soorten,
want we vormen een gevaar voor onze eigen toekomst en mogelijk zelfs voor de rest van het leven op
aarde.
Coherentie is het concept dat het best recht doet aan de heelheid die nu in de domeinen van het
leven worden ontdekt (oa in kwantumfysica)


David Bohm: Het is nodig dat wij de betekenis van heelheid opnieuw leren kennen, dat wij haar leren
observeren en dat wij ontdekken wat zij voor ons betekent. (Wholeness and the Implicate order).
Onze toekomst hangt af of we ons voelen als een onderdeel van dit ene geheel (schepping) of niet.

Nederlandse tekst: David Bohm en de impliciete orde - Video: Interview with David Bohm - 1989 - Engels

Opmerking: De hyperlinks in deze presentatie werken wanneer je deze tekst leest op bv een PC die verbonden is met Internet

Integrale Visie en Integrale Aanpak:
Duurzame Politiek met een integrale visie werkt naar een goede balans mbt de 4 kwadranten (LB, RB, LO,
RO) bij het oplossen van problemen en nieuwe plannen, waarbij duurzaamheid belangrijk is.

- 'Vier kwadranten model van Ken Wilber' -:
Binnenkant (innerlijk)
v
LB (Links-Boven)
Ik (zelf en bewustzijn)
Individueel
------>

bewustzijn
intentie
subjectieve beleving (oa kunst)

Wij (cultuur en wereldbeeld)
Collectief
------>

beleving
cultuur / normen en waarden /
duurzaamheid
LO (Links-Onder)

Buitenkant (uiterlijk)
v
(Rechts-Boven) RB
Het - individueel (hersenen, organisme, lichaam)
ervaring
gedrag
objectieve kennis (wetenschap)

Het - collectief (sociale systeem (bv bedrijf) en
omgeving)
leefomgeving
maatschappij / wetgeving / protocollen
(Rechts-Onder) RO

Opmerking: Onze huidige samenleving lijkt sterk de nadruk te leggen op het kwadrant RB (Rechts Boven) en in
wat mindere mate op kwadrant RO (Rechts Onder).
Er lijkt weinig aandacht en prioriteit te zijn voor de kwadranten LB (links Boven) en LO (Links Onder).



The twenty-first century literally has three choices: Aristotle, Nietzsche, or Ken Wilber
If you haven’t already heard of him, Ken Wilber is one of the most important philosophers in the world
today.
Often referred to as “the Einstein of consciousness,” Ken is the originator of the first truly comprehensive
or integrative philosophy, aptly named Integral Theory—”one of the first believable world philosophies,” as
Ken himself puts it.
Incorporating cultural studies, anthropology, systems theory, developmental psychology, biology, and
spirituality, it has been applied in fields as diverse as sustainability, psychotherapy, spirituality, education,
business, medicine, politics, sports, and art.



The Four Quadrants of Ken Wilber's Integral Framework, door Alan Seid een korte cursus
- YouTube-video



The Four Quadrants, een duidelijke introductie.
- YouTube-video



AQAL - Map - All Quadrans . Levels/Stages . States . Lines . Types
- Grote weergave afbeelding (Gif-file)
- Na laden en aanklikken van deze kaart met de linker muisknop, wordt het beeld extra vergroot



The Four Faces of Truth, The Validity of Integral Knowledge - Ken Wilber - Free eBook
- Join the Integral Life newsletter
o Trump and a post-truth world, door Toon van Eijk - www.civismundi.nl
- Ken Wilber schreef in 2017, na de inauguratie van Donald Trump The Four Faces of Truth

De volgende onderwerpen komen in de site www.duurzame-politiek.nl oa aan de orde:


Klimaat – de grote transitie – natuurrampen – klimaatakkoorden



Steeds toenemende kloof Armoede en rijkdom
- Oa vluchtingenvraagstuk – tgv klimaat en toenemende kloof armoede-rijkdom
- Gevolgen belastingontwijking (zeer omvangrijk niet transparant werelds gebeuren?)
- Starters op de woningmarkt kunnen geen/nauwelijks betaalbare woonruimte vinden



Integrale visie – integrale aanpak



Democratie – Referendum – G1000, zie video G1000 Groningen
- Mensen willen meer zeggenschap, niet minder == Emancipatie zonder participatie leidt
tot frustratie
- Hoe verder met de EU?



Privacy burgers - probleem (oa journalisten – bron bescherming) – oa gevolgen recente sleepwet.
Zie item 'privacy burgers' in deze presentatie.



(Landelijke) Overheid wordt te machtig en steeds minder transparant – bv taps bij journalisten,
referendum wordt weggewerkt. Bij publieke omroep wordt zwaar bezuinigd - kritische
programma’s als bv Tegenlicht, Nieuwsuur, Buitenhof, Zembla komen onder druk te staan.
Integriteitsproblemen bij bv afschaffing dividendbelasting debat



Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken gaat door het stof na de commotie over zijn uitspraken
over onder meer migratieproblemen



Naar Maatschappelijk Verantwoorde Politiek – met Integrale Visie



Duurzame economie met – bv Donut-economie

00====== Enkele spreuken mbt Duurzaamheid ==================00


We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk - Jan Rotmans



De bewoners van de aarde staan voor een enorme verandering.
Ze moeten nu namelijk de kunst van het samenleven op een planetaire schaal leren en eigen maken.
Het kan niet doorgaan zoals het ging. - Peter Sloterdijk



We zijn gegroeid via mythos (mythe), theos (God) en logos (rede, logica) en komen terecht bij holos
(geheel).
We gaan ons systeem als geheel zien. Een samenhangend geheel, waarin alle onderdelen met elkaar
samenhangen. - Ervin Laszlo



Alleen een beschaving kan botsende culturen verenigen - Mark Heirman



Mensenrechten worden niet enkel geschonden door terrorisme, onderdrukking en moordpartijen,
maar ook door oneerlijke economische structuren die enorme ongelijkheid creëren.
Paus_Franciscus



Zie de pagina Spreekwoorden duurzame politiek van de website www.duurzame-politiek.nl

00====== Enkele spreuken mbt Duurzaamheid ==================00

Vervolg toelichting Integrale Visie en Aanpak:

YouTube-video: Ken Wilber - Integrale Politiek
(Integral Politics)
duur ca 17 minuten
Zie ook de YouTube-video: Integral "Third-Way"
Politics - Ken Wilber

Ken Wilber is één van de meest gelezen
Amerikaanse filosofen van onze tijd. In zijn werk
komen de thema's uit de grote wijsgerige en
spirituele tradities samen in een indrukwekkende
synthese.
Integraal denken, de integrale visie en de integrale
aanpak van Ken Wilber vormen de rode draad in
deze website.
Het integraal denken en handelen is niet langer
een luxe maar een noodzaak voor het overleven
van de mensheid - Ken Wilber
Artikel: An overview of Integral Theory, an allincludive framework for the 21st century(pdf) door Sean Esbkorn-Hargens

Duurzame Politiek met een integrale visie werkt naar een
goede balans mbt de 4 kwadranten (LB, RB, LO, RO) bij het
oplossen van problemen en nieuwe plannen, waarbij
duurzaamheid belangrijk is.

- 'Vier kwadranten model van Ken Wilber' -:
Binnenkant (innerlijk)
v

Buitenkant (uiterlijk)
v

LB (Links-Boven)

(Rechts-Boven) RB

Ik (zelf en bewustzijn)
bewustzijn / inspiratie
/ spiritualiteit
intentie / ethiek /
Individueel
integriteit
------>
subjectieve beleving
(oa kunst) Geluk
Geestelijke
Duurzaamheid
meditatie (pagina)

Het individueel (hersenen,
organisme, lichaam)
ervaring
gedrag / wetenschap /
meetbaar/
economisme
objectieve kennis
(wetenschap)
Duurzaamheid in de
praktijk
duurzaamheid (pagina)

Centrum

Waarom is een 'integraal raamwerk' zo belangrijk
voor oa individuele inspanningen welke goed
passen in oplossingen van de wereld van deze tijd?
Een overzichtelijke introductie mbt de integrale
visie van Ken Wilber.
Korte interactieve grafische toelichtingen op het 4
kwadranten model van Ken Wilber:
The stage structures of development - a quadrivian
glance www.formlessmountain.com - An integral
atelier
Voor bv politieke partijen lijkt het, voor een
effectieve, herkenbare, aansprekende en
praktische aanpak, steeds belangrijker te worden
om een duurzame en integrale visie, aanpak en
programma te hebben.
Bij deze aanpak zullen alle 4 de kwadranten
'gelijkwaardig' en in relatie met elkaar aan de
orde moeten komen (een coherent beeld
opleveren), met bv (zie figuur):
kwadrant LB: bewustzijn, intentie
kwadrant LO: beleving, cultuur/normen en
waarden
kwadrant RB: ervaring, gedrag, acties

Wij (cultuur en
wereldbeeld)

Collectief
------>

Het - collectief (sociale
systeem (bv bedrijf,
rechtbank)
beleving /
leefomgeving
betrokkenheid
maatschappij /
cultuur / normen en
wetgeving /
waarden /
protocollen
ethiek / duurzaamheid
beschaving / respect
Sociale Duurzaamheid
Culturele
integrale visie
Duurzaamheid
NL/EU
(pagina)
spreuken (pagina)
LO (Links-Onder)

(Rechts-Onder) RO

Bijvoorbeeld (kwadrant = vak):
- Kwadrant LB = kwadrant Links - Boven = kwadrant
Binnenkant - Individueel
- Kwadrant RO = kwadrant Rechts - Onder = kwadrant
Buitenkant - Collectief
Opmerking: Onze huidige samenleving lijkt sterk de
nadruk te leggen op het kwadrant RB (Rechts Boven) en in
mindere mate op kwadrant RO (Rechts Onder).
Er lijkt weinig aandacht en prioriteit te zijn voor de
kwadranten LB (links Boven) en LO (Links Onder).
- Economisme - herleiding van alle maatschappelijke
problemen tot economische kwesties - Kwadrant (RB)

kwadrant RO: leefomgeving, wetgeving,
instellingen, bedrijven
Bv een partij moet niet alleen 'intellectueel'
bezig zijn of 'denken in tegenstellingen' - bv as
van het kwaad!

Economisme - herleiding van alle
maatschappelijke problemen tot economische
kwesties (zie diagram op deze pagina kwadrant (RB))
YouTube-video: Jesse Klaver en Bas Jacobs
over Economisme - 13 september 2015 Programma Buitenhof

Zie bv ook de uitgebreide websites:
http://integralesleben.org/
- Duitsland

- Integrales Leben

www.integrallife.com

- Integral Life - VS

Integrale Politik - Politieke partij

- Zwitserland

www.integralacademy.eu

- Hongarije

www.asociacionintegral.es

- Spanje

www.integraleurope.org

- Europa

Integral European Conference - 2016
Reinventing Europe - Integral refelctions in a rapidly
changing world

DeCorrespondent: Vertel eens Jesse Klaver
wat is economisme nu precies
Het is het terugbrengen van alle
vraagstukken tot een financieeleconomische kwestie. En het is een
impliciete ideologie die gedeeld wordt door
bijna alle partijen hier in de Tweede Kamer.
Dat betekent dat er in de Kamer eigenlijk
altijd naar dezelfde oplossing wordt
gezocht: meer markt, minder overheid,
meer groei.’ Jesse Klaver
21 juli 2017, Trouw: Een mensenleven lijkt
nog louter economische waarde te hebben
Wie niet werkt, is niet bruikbaar. Zieken,
uitkeringstrekkers en pensioengerechtigden
zijn een kostenpost die we zo laag mogelijk
moeten houden.
Voor duurzame politiek en een duurzame
samenleving lijkt een integrale visie en
integrale aanpak nodig!

In de YouTube video: 'Ken Wilber - Integral Politics':
De betekenis van de niveaus met hun kleuren, zie Spiral
Dynamics. Spiral dynamics is een waardensystemen, dat door Ken Wilber werd opgenomen in zijn model
van spirituele ontwikkeling.
Google hits 04-11-2016: "integraal leven" - 419, "Integrales
Leben"- 5.300, "integral life" - 143.000

Zie toelichting op Spiral Dynamics door Wim de Boer en
Martin van den Blink:

Geïllustreerde versie deel 1 + 2 (pdf) via
www.smartworkscaribbean.com
Zie verdere toelichting op betekenis van de niveaus met hun
kleuren bij Spiral Dynamics op deze pagina.
Uit gaan van 'alle ontwikkeling is omwikkeling'.

Vision statement for the emerging integral culture:
"I consider the ambition of overcoming opposites,
including also a synthesis embracing both rational
understanding and the mystical experience of unity, to
be the mythos, spoken or unspoken, of our present day
and age" - Physicist & Nobel laureate Wolfgang Pauli.
Wikiquote has a collection of quotations related to Ken
Wilber.

Van de oude sjamanen en wijzen tot de meest recente ontdekkingen van de cognitieve wetenschap
onderscheidt de integrale visie 5 fundamentele factoren die we ook in ons eigen bewustzijn kunnen
waarnemen.
De 5 elementen van de integrale visie van Ken Wilber noemen we:
kwadranten
niveaus (alle ontwikkeling is omwikkeling)
lijnen
toestanden
typen.
Deze 5 elementen zijn:
nu aanwezig in je eigen bewustzijn
aspecten van je eigen ervaring
contouren van je eigen bewustzijn
geen louter theoretische concepten
Opmerkingen:
Alle 5 elementen: kwadranten, niveaus, lijnen, toestanden en typen - vormen een heel wezenlijk
deel van de integrale visie van Ken Wilber, alleen 'kwadranten' worden in deze presentatie verder
kort uitgewerkt.

-----------------------------------

Een eenvoudig Multi Intelligentie Model (Model of Multiple Intelligences)
Multi Intelligentie Model: 1- Fysieke intelligentie, 2- Logische en verbale intelligentie, 3- Emotionele
intelligentie, 4- Spirituele intelligentie.
Zie ook het 4 Kwadranten Diagram van Ken Wilber zoals hiervoor beschreven!
'SQ of spirituele intelligentie is gedefinieerd als het vermogen om zich met wijsheid en mededogen te
gedragen, met behoud van innerlijke en uiterlijke vrede, ongeacht de omstandigheden' - Cindy
Wigglesworth.


SQ - Spirituele intelligentie - Innerlijke wijsheid geleid door
mededogen (innerlijke en uiterlijke vrede)



EQ - Emotionele intelligentie - Onszelf en onze relaties goed kunnen
managen



IQ - Logische en verbale intelligentie - Conceptuele en taalkundige
vaardigheden



FQ - Fysieke intelligentie - Lichaams-bewustzijn en behendig met
ons lichaam kunnen werken.



Youtube-video: Video: Spiritual Intelligence Part 2 of Multiple Intelligence - Veronika Tracy-Smith
Learn about Multiple Intelligence, how to deal with your critic, observe with your witness self and
learn to live from your Higher Self.



Why spiritual inteligence is essensial to major leadership



Cindy Wigglesworth, MA is the Founder and President of Deep Change



YouTube-video: Every leader needs four types of intelligence - Cindy Wiggelsworth



Zie ook de pagina Meditatie en Geluk van de website www.duurzame-politiek.nl

00====== Groeiende ongelijkheid ? ==================00


Filosofisch Kwintet - Overbevolking - 24 juni 2018 -

- deel 1 - www.human.nl

Het gaat niet zozeer om het aantal mensen, maar om wat ze verbruiken, concluderen de denkers. Historicus
Philipp Blom: 'Overbevolking is een existentieel vraagstuk. Als we niet allemaal minder energie gaan verbruiken
redden we het niet.' En daarbij moeten we niet alleen naar Afrika wijzen. Ethicus Marc Davidson: 'Je kunt
moreel niet iets van anderen vragen zonder dat je bereid bent zelf ook in te leveren.'



Filosofisch Kwintet - Groeiende ongelijkheid - 8 juli 2018

– deel 2 - www.human.nl

‘Het is 2050. De meeste van onze kinderen hebben het niet beter gekregen dan wij, maar slechter.
We leven in een wereld waarin superkapitaalkrachtige multinationals de dienst uitmaken.’
Het toekomstscenario waarmee Philipp Blom de uitzending opent is behoorlijk somber.


Filosofisch Kwintet - Klimaat

- 15 juli 2018

- deel 3 - www.human.nl

Hoe vaak zeggen we niet: ‘Met de kennis van nu had ik het anders gedaan.’
Terugblikkend zijn we blijkbaar beter in staat complexe situaties te analyseren. In vijf afleveringen
vraagt presentator Clairy Polak haar vier tafelgasten zich voor te stellen hoe over twee generaties
wordt teruggekeken op problemen, oplossingen en het handelen van nu.



Filosofisch Kwintet - Uitholling van het publieke debat - 22 juli 2018 - deel 4
Valerie Frissen, hoogleraar ICT, vertelt dat ze een vroege gebruiker van Twitter was, maar dat ze de laatste tijd
een beetje is afgehaakt. Commerciële alrogitmes zorgen ervoor dat ze nog weinig andere perspectieven te zien
krijgt.
Philipp Blom: 'Onze eigen stem doet niet meer mee.' Ook hij vindt hij het problematisch dat de publieke ruimte
een economische ruimte is geworden, met instanties die geld verdienen die aan likes en shares.



Filosofisch Kwintet - Wat te doen? - 29 juli 2018 -

deel 5 - www.human.nl

Wat is het overkoepelende probleem van de afgelopen vier afleveringen? Historicus Blom schetst
vervolgens dat we op een groot schip zitten in de mist. We weten dat we afvaren op een ijsberg, maar
waar die precies is weten we niet. Onze oplossing? Wat is ons kompas dat ons op die zee gaat sturen?

00====== Medicijnen niet de oplossing voor ongezonde leefstijl =======00


Video: Professor Hanno Pijl: artsen schrijven te snel medicijnen voor. Dit moet anders!
Interview met dr. Hanno Pijl, internist-endocrinoloog en hoogleraar diabetologie aan Leids
Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hij pleit voor beter worden op een natuurlijke manier, waarbij
medicijnen niet langer altijd de hoofdrol spelen.
o

Nieuwsbrief - Medicijnen niet de oplossing voor ongezonde leefstijl - Juglen Zwaan - 22-7-2018

o

www.zorgvisie.nl: Leefstijlgeneeskunde nodig voor fundamentele omslag in de zorg

o

Website: Nederlands innovatiecentrum voor leefstijlgeneeskunde



Referendum in Nederland:

Wetenschappers over afschaffing referendum

2 augustus 2018: https://www.meerdemocratie.nl/: Vandaag hebben we een derde en laatste
rechtszaak gestart om de afschaffing van het referendum, opnieuw voor de Raad van State.
Ons beroepsschrift is vandaag ingestuurd – download dit hier (pdf):
Beroep Stichting Meer Democratie tegen de weigering van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties een besluit te nemen ex artikel 6 van de Wet raadgevend referendum.
– en we verwachten de zitting en uitspraak binnen 2 weken. Nu eindelijk een uitspraak!



o

Bij onze eerste twee gecrowdfunde rechtszaken – voor de bestuursrechter en de civiele
rechter – doken de rechters beide keren. Ze wilden niet ingrijpen in het toen nog lopende
wetgevingsproces en verklaarden zichzelf onbevoegd tot een uitspraak. En verwezen
vervolgens naar elkaar…

o

Zie ook de startpagina van de website www.duurzame-politiek.nl - voor uitgebreide informatie

- Earth Overshoot Day - Wikipedia. Zie ook de pagina Duurzaamheid van de
website www.duurzame-politiek.nl

Earth Overshoot day:

Earth Overshoot Day of Ecological Debt day is de dag van een bepaald jaar wanneer - vanaf 1 januari
geteld - de mensheid wereldwijd net zoveel van de Aardse grondstoffen, voedingswaren, en dergelijke
heeft opgebruikt als wat de Aarde in één jaar tijd terug kan opbrengen en geproduceerde afvalstoffen
kan verwerken.
o

Waarom we eigenlijk twee aardes nodig hebben - YouTube-video
Nog nooit viel-ie zo vroeg: Earth Overshoot Day. De dag waarop we officieel meer van de aarde
eisen dan de aarde ons kan geven.
Want eigenlijk hebben we bijna twee aardes nodig - Earth Overshootday 2018: 1 augustus 2018

o



Waarom vliegen zo goedkoop is - de Volkskrant. Betekenis voor klimaat? - YouTube-video
Vandaag een vlucht naar je favoriete vakantiebestemming? Dan ben je niet de enige, want
Schiphol beleeft de drukste dag van het jaar. We pakken met z'n allen steeds vaker het
vliegtuig, want vliegen is goedkoop. Heel goedkoop.
Hoe kan het dat de prijs van een vliegticket maar blijft dalen terwijl buiten de temperaturen
stijgen?

Boek: Donut Economie, door Kate Raworth - 'De Keynes van de 21ste eeuw' - The Guardian
De economische wetenschap ligt in duigen. De financiële crisis werd niet voorspeld, laat staan
voorkomen.
Achterhaalde economische theorieën hebben een wereld mogelijk gemaakt waarin nog steeds
extreme armoede heerst, terwijl de allerrijksten elk jaar rijker worden.
In 'Donuteconomie' laat econoom Kate Raworth zien hoe het mainstream economische denken ons op
een dwaalweg heeft gezet.
Ze tekent de routekaart die ons kan leiden naar het punt waarop in de behoefte van iedereen kan
worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet.
Dit alles resulteert in een alternatief en innovatief economisch model voor de 21e eeuw.



Boek: Donut Economie - Inzien via Google (NL) - Video: Tegenlicht - De donut economie - Kate
Raworth

De Grote Transitie


De Grote Transitie - Manifest voor een
duurzame en solidaire economie
- Duidelijke en bijzonder informatieve site 10 Thema's - 10 debatten





Bestaanszekerheid en genoeg banen door
werk te verdelen



100% duurzame energie



Schone productieproces die slim en zuinig
omgaan met grondstoffen



Een lokale democratie waarbij mensen weer
centraal staan



De visie achter de Grote Transitie gaat uit
van kwaliteit en welzijn, niet van alsmaar
meer willen hebben.



Zie ook de pagina Duurzaamheid,
item 2.2 De Grote Transitie
- van de website www.duurzame-politiek.nl

Introductie: De Grote Transitie - video:
YouTube-video: De Grote Transitie (Jan Terlouw), ca
4 minuten
-------Jan Rotmans - "Energietransitie" uit de 10-delige
serie de Grote Transitie
Lowlands University 2012: Herman Wijffels - Het
huidige systeem is failliet
-------Alternative Finance Festival 14-16 september 2018
Het Alternative Finance Festival (AFF) is een groot
grassroots festival door heel Nederland dat het
bestaan viert van financiële alternatieven en
iedereen die bezig is met financiële verandering,
van burgercoöperaties tot ethisch bankieren, van
lokaal geld tot onvoorwaardelijk geven.
Op 15 september 2018 is het 10 jaar geleden dat de
zakenbank uit de VS Lehman Brothers omviel.

Trias Politica - De trias politica, driemachtenleer of scheiding der macht(en) - Wikipedia
De trias politica vereist scheiding van wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht.
Naar aanleiding oa van het afschaffen van dividendbelasting en wegwerken van raadgevend
referendum.
Beide heeft de regering in een vlot tijdschema er door gekregen, wie heeft dit wat en hoe in korte
tijd geregeld?
o

Trias politica: machtenscheiding en machtenspreiding - www.montesquieu-instituut.nl
Wat is de trias politica? Trias Politica in Nederland?

o

Dualisme en monisme - www.parlement.com
In de praktijk is het gedrag van de Tweede Kamer echter vaak minder dualistisch. Hierop
bestaat veel kritiek, omdat de weinig onafhankelijke houding van de Tweede Kamer ten koste
gaat van de controle op en bijsturing van het kabinet. Vooral kabinetsformaties staan op
gespannen voet met het dualisme.

o

Parool, 8 augustus 2018: Omstreden Kamerlid Van Haga zet 'marionet' in zijn bedrijf
De VVD integriteitscommissie besloot dat Van Haga kon blijven, mits hij zijn bedrijven
'zichtbaar en controleerbaar op afstand zet'. Zie artikel.

 Privacy burgers

-

Privacy - Wikipedia - CIOT - Wikipedia - Zie ook: www.duurzame-politiek.nl

31 juli 2018, www.bof.nl - Bits of Freedom: Opsporings-database CIOT nog altijd niet op orde
Elke dag moeten providers een deel van hun klantenadministratie uploaden naar een centrale
database.
We moeten erop vertrouwen dat de overheid daar dan netjes mee omgaat.
Maar de jaarlijkse audits laten zien dat de minister nog altijd weinig op heeft met jouw privacy.
Meer dan twee miljoen bevragingen
Om het een groot aantal opsporings- en geheime diensten in ons land iets makkelijker te maken,
moeten de telefonie- en internetproviders elke dag een deel van hun administratie naar een database
van de overheid kopiëren. Het gaat dan om gegevens.
De aantallen zijn terug te vinden in het jaarverslag van het CIOT die nodig zijn om een IP-adres of
telefoonnummer naar een persoon te herleiden, en omgedraaid.
Jaarlijks zetten speurders tussen de twee en bijna drie miljoen zoekopdrachten uit.

 Starters op de woningmarkt komen niet aan een redelijke woonruimte
12 april 2018, www.businessinsider.nl: 12 redenen waarom starters het zo zwaar hebben op de
huizenmarkt
De Nederlandse huizenmarkt is booming en bijna elke woningzoeker heeft het moeilijk. Maar starters
hebben het extra zwaar. Zij komen bekende en minder bekende struikelblokken tegen.
o

Parlementaire enquête woningcorporaties (2012-2014) - www.parlement.com
Op 16 april 2013 besloot de Tweede Kamer een parlementaire enquête in te stellen naar de
opzet en het functioneren van woningcorporaties. Aanleiding hiervoor waren de vele
misstanden bij woningcorporaties, zoals de financiële problemen bij Vestia. Omdat de
negatieve gevolgen hiervan vooral bij huurders terechtkomen, moet het onderzoek bijdragen
aan een beter woningcorporatiestelsel.
Op 30 oktober 2014 presenteerde een enquêtecommissie onder leiding van Roland van Vliet
(ex-PVV) haar rapport 'Ver van huis'.
Zij concludeerde dat ernstige tekortkomingen in het sociale huurstelsel incidenten in de
corporatiesector in de hand hebben gewerkt.
In december 2014 vonden debatten met de commissie en met minister Blok voor Wonen en
Rijksdienst plaats, waarin de analyse en hoofdconclusies van het enquêterapport werden
onderschreven.

o

Parlementaire enquête naar de Woningcorporaties - Wikipedia

o

Politici aan zet om problemen huizenmarkt op te lossen - www.nrc.nl - 17 november 2017
Torenhoge huizenprijzen in de stad, gebrekkig aanbod en een berg hypotheekschulden: politici
moeten meer doen om de huizenmarktproblemen op te lossen, zeggen twee hoogleraren.
Wat heeft de politiek gedaan aan de problemen op de woningmarkt?
De afgelopen jaren was minister Stef Blok (Wonen, VVD) een van de minst besproken ministers
van het kabinet-Rutte II.

 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

- www.amnesty.nl

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (volledige tekst)
Alle leden van de Verenigde Naties hebben zich gebonden aan de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens.
Rechtspraak in Nederland: Trouw 2018:
Wordt een goede advocaat zeldzaamheid voor wie geen geld heeft?



Het Earth Charter - Handvest voor de aarde - Tekst Earth Charter -

Website Earth Charter

Het Earth Charter is een document én een mondiaal maatschappelijk initiatief.
Het is ontstaan uit een wereldwijde dialoog met alle actoren in de samenleving.
In het jaar 2000 werd het Earth Charter gelanceerd, in het Vredespaleis in Den Haag.
Het omvat fundamentele waarden en principes die nodig zijn om in de 21e eeuw een rechtvaardige,
duurzame en vreedzame wereld te realiseren.
De Earth Charter-principes kleuren ‘duurzame ontwikkeling’ in met begrippen als menselijke
waardigheid, respect, vrede en democratie, ecologische integriteit, sociaal-economische
gelijkwaardigheid en de rechten van vrouwen.
- Earth-Charter - Wikipedia



Boek:

21 Lessen voor de 21ste Eeuw, door Yuval_Noah_Harari - Wikipedia

Wat zijn de uitdagingen van onze tijd? Hoe beschermen we onszelf tegen een nucleaire oorlog,
ecologische rampen en technologische bedreigingen? Wat is de oorzaak van de opkomst van populisten
als Donald Trump? Hoe weren we ons tegen fake news?
In dit boek beantwoordt Yuval Noah Harari de 21 meest urgente vragen van onze tijd.
- 27 maart 2018, YouTube-video: The Future of Humanity: Yuval Noah Harari in conversation with
Thomas L. Friedman



Boek: Wat zou Aristoteles doen? door Edith Hall - Wikipedia - Oude filosofie kan je leven veranderen
In 'Wat zou Aristoteles doen?' maakt Edith Hall duidelijk hoe Aristoteles ideeën juist nu kunnen dienen
als kompas voor een betrokken en gelukkig leven.
Ze combineert hiervoor ethiek en 'joie de vivre' en haalt verrassende, onderbelichte kanten van
Aristoteles leven naar voren en verbindt zijn filosofie met onze eigen levens.
Aristoteles is dé filosoof voor wie een goed en gelukkig wil leven.
In een bijzonder turbulente en politieke tijd praktiseerde hij zijn filosofie niet alleen in de
maatschappij, maar ook in het familieleven en in vriendschappen.
- www.mt.nl: Wat zou Aristoteles doen? - Inzien boek 'Wat zou Aristoteles doen?' - via Google
- YouTube-video: Socrates, Plato, en Aristoteles (short Documentary)



Website: Aristoteles - Wikipedia
Aristoteles (Grieks: Ἀριστοτέλης, Aristotélēs) (Stageira, 384 v.Chr. – Chalkis, 322 v.Chr.) was een
Grieks filosoof en wetenschapper die met Socrates en Plato wordt beschouwd als een van de
invloedrijkste klassieke filosofen in de westerse traditie.
Hij was lid van Plato's filosofische Akademeia en diens invloed is dan ook aanwezig in Aristoteles'
werk, hoewel Aristoteles een duidelijk van Plato afwijkende filosofische stroming vertegenwoordigt.

oo-------------------------------------------------------------------------------------------------oo


Website: Mensen-rechten - Overzicht
Welke mensenrechten zijn er?
Mensenrechten gelden voor iedereen.
Door de Verenigde Naties zijn er daarom verdragen en afspraken gemaakt over het beschermen van
mensenrechten.
Denk bijvoorbeeld aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. En ook binnen de
Nederlandse en Europese wetgeving worden deze in verschillende wetten en afspraken behandeld.

oo-------------------------------------------------------------------------------------------------



Opmerkingen:
- Zie de website www.duurzame-politiek.nl - door Bart Land - info@duurzame-politiek.nl
Voor duurzame politiek met integrale visie - naar Maatschappelijk Verantwoorde Politiek (MVP)
- Alle onderstreepte teksten zijn hyperlinks naar een site met meer informatie over het onderwerp
- Alle hyperlinks in deze presentatie werken wanneer je deze tekst leest op het scherm van bv een PC
of Tablet die verbonden is met Internet
- Dit document is te downloaden via de site www.duurzame-politiek.nl - op de pagina
Literatuur en Sites - Zie ook de overige pdf-documenten op deze pagina.
Datum: 03-12-2018

