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Concept Idealistisch Prograimna 

Versie 15 oktober 1997 

Uitnodiging tot herschrijven, aanvullen, discussie 

JIJ & IdeALISTEN 

Willen een geheel andere invulling van openbaar bestuur en politiek. 

Gaan uit van een positief mensbeeld. 

Zien de maatschappij als een dynamisch proces. 

Schetsen het perspectief van een creatieve samenleving. 

Denken dit te kunnen bereiken door aan te sluiten bij levende verlangens en ruimte te scheppen voor initiatief en 
creativiteit. 

Leveren graag een bijdrage aan de volgende kernpunten van verandering: 

1. JIJ centraal in de democratie 
2. Ontvoogding van onderwijs en opvoeding 
3. Een woon-, werk- en leefomgeving 
waarin mensen zich thuis voelen en die ze zelf mee-maken. 
4. Economie dienstbaar aan de mens 
5. Ontharding van de maatschappelijke verhoudingen 
6. Globalisering van onderop 

MEEST IN HET OOG SPRINGENDE PRACTISCHE VOORSTELLEN 

Zelfbestuur voor buurten en plaatselijke gemeenschappen 

Een 3de Kamer met corrigerende bevoegdheden op Internet 

Flexibele belastingen, ter bevordering van partikulier initiatief 

Iedere Nederlander een rechtstreekse aansluiting op de digitale snelweg 

Het ontwerp van nieuwe scholen wordt afgestemd op belevingswereld van kinderen en jongeren. 

Stemrecht vanaf de wieg tot het graf 

Legalisering van drugs, dranken voetbal 

Ieder mens heeft het recht in een huis te wonen dat niet precies hetzelfde of gespiegeld hetzelfde is als het huis naast 
boven, onder, achter of tegenover hein of haar. 

Buurten zonder auto's, openbaar vervoer plaatselijk gratis, deelauto als regel. 

Invoering systeem van welvaart-efficiency 

Freecard geeft gratis toegang tot de belangrijkste voorzieningen welke een actief en betrokken leven mogelijk maken 

De vervuiler betaalt niet meer maar ruimt zelf z'n troep op 

Afschaffen manipulatie van behoeften, reclame en sponsoring zijn irritant en overbodig 

Afschaffen ME 

Eerlijke handel mondiaal 

UITZICHT 
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Welke beelden komen bij je 01)  wanneer je denkt aan liet huidige bestuur: de overheid, de regering, het ambtenaren 
apparaat, plaatselijke bestuurders? 

Grijs, kantoorgebouwen, beton, marmer, veel stropdassen en mantelpakken, procedures, wachten, zakelijkheid, 
bestuurders doen zich gewichtig voor, persvoorlichters, 'over'-heid, veel computers en kamertjes en afdelingen, lobbyisten 
van bedrijven en belangengroepen lopen af en aan, saai. 

De idealisten hebben een ander beeld voor ogen wanneer het om de toekomst van de  democratic  gaat. Zij denken  nicer  in 
de vorm van een ruim herenhuis met tuin. De deur staat altijd open, in de hal wordt je verwelkomt, op zolder zijn de 
brainstormbijeenkomsten, in de keuken vliegen de discussies over tafel, aan de straatkant is een groot plakbord geplaatst 
met de laatste inspirerende teksten van Loesje, aankondigingen van manifestatie en uitnodigingen voor festiviteiten en 
exposities, in de voorkamer vallen de beslissingen, de hele eerste verdieping is in gebruik van werkgroepen, samengesteld 
uit betrokkenen, deskundigen en belangstellenden die voorstellen uitwerken, lopende projecten begeleiden en gedane 
zaken kritisch evalueren. In de kelder is een café, tijd voor ontspanning, even bijkomen. De communicatiekamer op de 
tweede verdieping geeft toegang tot de hele wereld, in de tuin is ruimte voor experimenten, liet trappenhuis staat ter 
beschikking van kunstenaars en actiegroepen en op straat kun je iedereen tegenkomen die je zoekt. 

'Voetbal is oorlog', beweerde Rinus Michels.'Democratie moet een feest zijn' vinden de idealisten, dicht bij de mensen, 
warm, heftig, een activiteit waar je met een uitgelaten en voldaan gevoel vandaan komt. 

Het toekomstige huis van de democratie dat JIJ gaat bouwen is gezellig, sfeervol, menselijk. Drempels zijn weggehaald 
en vensters staan open, 

ONZE AANPAK 

Doel: Vrijheid, verantwoordelijkheid, medeleven 
Weg: Humor, verbeelding, creativiteit 
Gereedschap: Vriendschap, muziek, spiritualiteit 
Bron: Inspiratie, motivatie, comniunicatie 
Appel: Initiatief, doorzettingsvermogen, 
samenwerking 
Geheim: Respect, aandacht, liefde 
Methode: Doe de wereld liet beste van jezelf cadeau 

Brainstormen 

De kernpunten voor verandering van JIJ & IdeALISTEN zijn uitgewerkt in een aantal praktische plannen en 
standpunten. We nodigen iedereen uit om mee te denken, te schrijven en te werken aan de verdere uitwerking en 
verwerkelijking van onze ideeën. 

Met dit doel houden JIJ & IdeALISTEN brainstormbijeenkomsten door heel het land. Onderwerpen op tafel, 
rondschrijven, de geest laten waaien. Even afstand nemen en dan de voorstellen die op papier staan nog eens goed 
bekijken. Onze ervaring is dat op zon middag of avond minimaal drie voorstellen worden geformuleerd die hout snijden, 
motiveren, enthousiast maken. Zo ontstaat de koppeling tussen meeslepende idealen als perspectief en praktische plannen 
om nu aan te pakken. Wacht niet op de politiek, iedereen heeft recht van initiatief. 

Netwerk van idealisten 

Gelijkgezindheid vraagt om kennismaking en sa- inenwerking. JIJ & IdeALISTEN vormen een netwerk van mensen die 
in alle geledingen van de maat- schappij vanuit ideële motieven en op hun eigen manier streven naar een creatieve 
samenleving. Idealisten werken samen in plaatselijke en regionale kringen. Praktische activiteiten: beleggen en 
begeleiden brainstormbijeenkomsten, verspreiding affiches, 'Kleinste Krant van Nederland', programma met voorstellen 
en ideeën. Landelijk zijn er verkgroe- pen van idealisten rondom bepaalde onderwerpen, thema-dagen en een homepage 
op Internet. 

Besturen of stimuleren 

Wie een samenleving wil besturen heeft misschien wel een goede boekhouder nodig of twee formele bestuurders. Maar 
honderdvijftig boekhouders in de 2de Kamer en twintig grijze bestuurders in elke gemeenteraad vinden JIJ & 
IdeALISTEN een beetje teveel van het goede. Gevraagd: heldere, relativerende, humoristische, bevlogen idealisten om 
ook juist op die plaatsen een hele andere manier van leven en samenleven voor te stellen en een meerderheid voor te 
verwerven. 

MENSBEELD 
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De mens 
als aap geboren 
of was het nog verder weg 
als larfje in het water. 

Maar toch 
uiteindelijk lukt het om handen en voeten 
op de goede plek te krijgen 
vijf miljard jaar terug 
omhoog dat hoofd 
en zie 
daar loopt iets op twee benen over de aarde 
waar eerder vier handvoeten voor nodig waren. 

De mens in harmonie met de natuur 
jagers-verzamelaars maatschappijen. 
Mooi is en was 
nog steeds die parabel van het paradijs 
maar na een tijdje 
wilden Adam en Eva hun eigen weg gaan 
groei en ontwikkeling 
en dat vind god natuurlijk nooit leuk 
mensen die het beter willen weten dan Hij/Zij 

De deur slaat dicht 
een weg terug is er niet 
wie a zegt moet ook de rest van het alfabet beleven 

De zoektocht begint 
met vallen en opstaan 
gevangen in zijn eigen beperkingen 
de mens als speelbal van de natuur 
de wereld van liet moeten 
en dat natuurlijk eerst en voor altijd 
in je eigen levensonderhoud 

En dus valt het vaak niet mee 
zijn de frustraties niet van de lucht 
liggen de appels van spijt en teleurstelling 
voor het oprapen 

En dus maakt ie er soms een zootje van 
honger, geweld, destructie, haat en nijd, 
uitbuiting, onderdrukking, ellende 
de geschiedenisboeken staan er vol mee 
tot de emmer vol is 
en de goede zin verdwenen 

Maar aan de andere kant 
de mens kan er ook wat van 
bouwen, verzinnen, scheppen 
de mooiste dingen 
kunst, literatuur, techniek, 
liefde, onbaatzuchtigheid cii grootse daden 
een karretje op Mars 
gecloonde schapen 
en vergeet jezelf niet 
@PAGEDOWN = 

Het is dus gewoon een groeiproces 
met alle stuiptrekkingen van dien 
een evolutie met zo nu en dan een revolutie 
statische periodes afgewisseld met dynamische ontwikkelingen 
de emancipatie zet door 

3 of 21 24-02-98 9:4 



tekstversie http://www.idealisten.nl!entree/service/tekst.htrn 

de emancipatie zet door 
en de historie van de mensheid is zeker niet 
een geschiedenis die zich herhaald 
of het zou elke keer 
op een hoger niveau moeten zijn 

En dus zijn we op weg naar de mens 
vrij van moeten 
vrij van dwang 
vrij van beperkingen 
vrij van opgelegde eisen en markt-economische voorwaarden 
zichzelf de baas 
zichzelf verwerkelijkend 

Leven vanuit ieders zelf 
staat voor de deur 
Wat willen we nu echt 
bepaalt binnenkort de richting van het leven 
Een bijdrage leveren aan de samenleving 
vanuit ieders drijfveren, talenten, inzichten en vaardigheden 
heeft de toekomst. 

Het creatieve bestaan: 
een voortdurend proces van 
inspiratie, plannen maken, motivatie, initiatief, daden, 
produktie, resultaat, waardering, rust, inkeer 
en opnieuw beginnen 

En dat in een voortdurende wisselwerking met 
de wereld en de anderen 

De mens schept zijn of haar omgeving 
En daarmee bezig ontplooit ie zichzelf. 
Laat dat nu juist de bron zij  ii  
van de maatschappelijke ontwikkelingen 
waardoor de mens weer wordt geschapen 
een in zijn milieu 

Ideaal, utopie 
vooral wanneer je er praktisch aan werkt 

SAMENLEVEN 
ÉÉN WERELD 
6 MILJARD MENSEN 

De eerste bekende samenleving van Europa 
vestigde zich aan de Donau 
in Oost-Servië 
En toen kwamen ze al via het Midden-Oosten 
uit de diepte van Afrika. 

Veehouders, boeren, kunstenaars, 
huttenbouwers, steenslijpers, vuurmakers, 
handelaren, tovenaars, priesters en ijzersmeden 
allemaal m/v 
kwamen er uit voort. 

De mens ontwikkelt zich 
de middelen worden ontwikkeld 
techniek en wetenschap 
geld, inzicht en vaardigheid. 
Dan kan de maatschappijvorm niet achterblijven 

Stel je voor dat we nu nog 
in het feodalisme zouden leven. 
Stel je voor dat de mensen in Oost Europa 
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Stel je voor dat de mensen in Oost Europa 
er niet in geslaagd waren 
zich te bevrijden 
Stel je voor dat we over tweehonderd jaar 
nog blij zijn met 'ons' systeem. 

Schept de mens de samenleving 
of 
schept de samenleving de mens 

In de passieve situatie 
is de mens produkt van zijn of haar omstandigheden 
In de actieve situatie 
zet de mens de wereld naar z'n hand 

We streven naar de actieve situatie 
waarin de mens 
Jij, de buren en de rest van de wereldbevolking 
bewust omstandigheden schept 
materieel en immaterieel 
een vorm van samenleven kiest 
die z'n groei en ontwikkeling bevorderen 

Maar daar moet ie dan wel de kans toe krijgen. 
Dat wil zeggen 
ruimte, training, aandacht en tijd 
voor 
leven vanuit zichzelf 
leven vanuit het geheel 
creatief 
zichzelf de baas 
een met alles. 

DE CREATIEVE SAMENLEVING 

Een wereld waarin het scheppend vermogen van de mens centraal staat: Waarom? 

Omdat elk mens wordt geboren met specifieke talenten, een eigen karakter en de innerlijke kracht om te groeien en te 
bloeien. Eigenschappen die tot ontplooiing komen in de actieve wisselwerking met andere mensen, de omstandigheden 
waarin men leeft en de structuur van de samenleving. 

Omdat creativiteit de vervreemding opheft. Want in de scheppende activiteit komen denken en doen, 
verantwoordelijkheid en uitvoering, motivatie en inspiratie, voorbereiding en resultaat, brainstormen en evalueren samen. 

Omdat creativiteit elke dag liet bewijs levert datje iets bijdraagt aan het geheel. Da's niet alleen gezellig, maar geeft ook 
veel voldoening. 

Omdat creativiteit de bron is van menselijk geluk. En wie gelukkig is, raakt minder snel verslaafd en slaat slechts zelden 
aan het vernielen, aan het jatten of zijn vrouw. Wie zichzelf ontplooien kan, vindt liefde en saamhorigheid en waarom 
zou je met plezier in liet leven nog liet milieu vervuilen, of de 3de Wereld uitbuiten, of twee psychiaters en drie talkshows 
nodig hebben om over de klap heen te komen. Wie vanuit z'n eigen vermogens het leven in mag richten zal minder ziek 
zijn en vaker op zoek gaan naar de leuke dingen van het bestaan zonder in luiheid, apathie en onverschilligheid te 
vervallen. 

Aan het einde van de 20ste eeuw zijn JIJ & IdeALISTEN niet de enige  promoters  van creativiteit. Creativiteit staat hoog 
op de agenda van managers en bestuurders. Zelfs het wetenschappelijk bureau van de PvdA spreekt in een onlangs 
verschenen rapport over de noodzaak van creatief ondernemen. Zou dit een variatie zijn op het al eerder bekende 
creatieve boekhouden? 

JIJ & IdeALISTEN zijn wel uniek in het volledig accepteren van alle consequenties die creatief zijn met zich meebrengt. 
Wanneer we creativiteit en 'liet creatieve zijn' propaganderen als de nieuwe basishouding van de mens in de toekomst, 
kunnen we er niet onderuit de samenleving als geheel ten dienste van deze creativiteit vorm en inhoud te geven. 

Onthulling 
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De geheime doelstelling van JIJ & IdeALISTEN = het vrij maken van de creativiteit. 

1. JIJ CENTRAAL IN DE DEMOCRATIE 

Ruimte en aandacht voor betrokkeneheid van iedereen vereist een fundamenteel andere invulling van de huidige 
democratie. 

1.1 Uitbreiding van bevoegdheden 

In de diepte. Nu liggen de randvoorwaarden waarbinnen mee-gedemocratiseerd mag worden vaak vast. Economische 
groei, meer werkgelegenheid, stijging van het aantal vliegbewegingen en de vrije markt worden gepresenteerd als 
uitgangspunten. Mogen wij daar ook even over beslissen? 

In de breedte. Waarom hebben we rechtstreeks niks te zeggen over de investeringen van bedrijven, de inrichting van 
steden, de oplossing van het vraagstuk in het Midden Oosten en de lessen die we moeten volgen op school? Omdat het 
ons niks aangaat? Of omdat we er nog te klein voor zijn? Of omdat de fabrieken van de aandeelhouders zijn? Dat is dan 
mooi allemaal voorbij. 

In de hoogte. Zelfbestuur wordt de basis van de nieuwe democratie. We heffen de scheiding tussen beslissers, doeners en 
eventuele slachtoffers zoveel mogelijk op. 

Voorstel: 
Buurten kunnen als het aan JIJ & IdeALISTEN ligt aanspraak maken op zelfbestuur. Hieronder vallen de volgende taken 
en verantwoordelijkheden: 
- groenvoorziening en onderhoud van het groen 
- verkeerscirculatie en parkeervoorzieningen 
- straatverlichting 
- speelgelegenheid voor kinderen 
- aanbieden en ophalen van huisvuil 
- toewijzing van woningen die leegkomen 
- kunst, cultuur, jongerenwerk, straatfeesten  etc.  
- zeggenschap over aankleding van hun huizen en buurt. Welstandscommissies en woningbouw-verenigingen krijgen 
inspraak. 

Elke buurt kan bekijken hoeveel zelfbestuur en verantwoordelijkheden men in eerste instantie op de eigen schouders wil 
nemen. De plaatselijke overkoepelende overheid zal zich in de nieuwe situatie steeds meer als service-organisatie gaan 
opstellen, op afroep beschikbaar. Budgetten komen ter beschikking van de mensen die er mee werken. 

Het zelfbestuur op buurtniveau is kleinschalig en draait op de vrijwillige inzet en participatie van bewoners. Voor het 
uitvoeren van taken kan een beroep worden gedaan op professionele en betaalde ondersteuning van buiten. 

In de lengte. Tijdens het hele proces moet er ruimte zijn voor participatie, inspraak en medebeslissingsrecht. Open die 
deuren en geheime vergaderingen. Lekker flexibel, en niet alleen aan het einde van de rit, wanneer er eens in de vier jaar 
twaalf dezelfde partijprogramma's worden voorgelegd aan de kiezers. 

In dit verband zijn idealisten niet blij met het referendum zoals het nu functioneert. Aan het einde van een hele procedure 
te worden opgezadeld met de keuze tussen JA en Nee, lijkt ons weinig aantrekkelijk en niet produktief. We maken er 
preferendums van. Voortdurende peilingen van de meningsvorming rondom een plan/voorstel in ontwikkeling. 

Samengevat: Een radicale uitbreiding van de democratie betrekt iedereen op elkaar en rechtstreeks bij de inrichting van 
wereld om zich heen. 

1.2 Verandering van cultuur 

De mensen staan in de toekomst centraal bij leiding geven en besturen. Nu is het nog vaak de overheid zelf waar alles om 
draait. Onderdelen van deze cultuur omslag: 

Open en inzichtelijke besluitvorming. Openbaar-bestuur', het woord zegt 't al. Alles is dus openbaar, met name de 
archieven van de BVD, de vergaderingen van B&W, de bijbaantjes en lobby-contacten van volksvertegenwoordigers, de 
geheime agenda van de regering. 

Kansen of problemen. Het overheidsbeleid is nu probleem gericht. Geweld in het onderwijs? Dan zijn er opeens 
miljoenen voor veiligheidsprojecten op scholen. Beter lijkt het ons te bouwen op kansen. En we hebben het dan vooral 
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over initiatieven die de mensen zelf nemen. Deze worden gestimuleerd en waar nodig ondersteund. Praktisch kan dit tot 
uiting komen in flexibele belastingen. Wanneer mensen een deel van de overheidstaken in eigen beheer nemen hoeven ze 
daar ook niet meer voor te betalen. Bijvoorbeeld: Milieukosten toegespitst. 

Een aantal gemeenten in Nederland experimenteert met reken-afval. U zet de afvalcontainer aan de weg en een week of 
maand later krijgt u de rekening in de bus. 

JIJ & IdeALISTEN pleiten voor uitbreiding van dit principe. De milieubelasting bijvoorbeeld staat nu nog los van 
hoeveel water je eigenlijk verbruikt, of je al spaarlampen in huis hebt hangen en hoe je s morgens naar het werk gaat. 
Alleen alleenstaanden betalen minder. 

In de nieuwe individuele milieubelasting worden meegenomen: 
- Verbruik gas, water en licht 
- Eco-voorzieningen in en rondom huis 
- Afvalaanbod groen en grijs 
- Auto, ja-nee, schoon-vuil 
- Actief lidmaatschap milieu-organisatie 

1.3 Ruimte voor betrokkenheid. 

Met zelfbestuur aan de basis zetten we al een aardige eerste stap. Maar ook in de landelijke politiek moet iedereen actief 
kunnen participeren. Wanneer J. Wallage van de PvdA terug wil naar honderd volksvertegenwoordigers, streven de 
idealisten naar 16.000.000 Nederlanders die zichzelf vertegenwoordigen in liet openbaar bestuur. 

Voorstellen: 

3de Kamer met corrigerende bevoegdheden op Internet. 

Onderwerp van de week voor bevordering meningsvorming 

Waarom kunnen wij niet beslissen over veel actuele zaken die spelen en op een goede manier geregeld moeten worden? 
Omdat we de verkeerde beslissingen nemen? Omdat het volk dan misschien wel gaat regeren? Omdat het praktisch niet 
kan? 

Elke week stellen we een actueel onderwerp centraal waar we aan het einde van de week met zo veel mogelijk 
Nederlanders over beslissen. 
- Uitwijzing asielzoekers naar Iran 
- Vervolging Bouterse door OM 
- Boetes voor ouders van scholieren die spijbelen, 
het zijn nu onderwerpen die ver weg ergens in Den Haag worden uitgemaakt. JIJ en IdeALISTEN pleiten voor het open 
gooien van deze beslissingsprocedures. 

Uit suggesties voor liet onderwerp van de week maakt de premier op maandag morgen het thema bekend. Vervolgens 
kunnen de discussies losbarsten, 01)  scholen, in de kantines, bij de bushaltes, in de media, onder het genot van een biertje 
in de kroeg. Mensen kunnen zich via de media en de digitale snelweg laten informeren, betrokkenen doen hun verhaal, 
argumenten worden gewogen en feiten gecontroleerd. Wanneer de discussies vast lijken te lopen in loopgraven kunnen 
op woensdag en donderdag opties worden geschetst, tussenoplossingen aangedragen. Creatieve braintanks leveren hun 
bijdrage, peilingen geven een eerste indruk van hoe de meningsvorming verloopt. Voor- en tegenstanders gaan er op 
donderdag nog eens extra energiek tegenaan. Oei, wordt er nog wel gewerkt in die bedrijven, zijn de scholieren nog wel 
bij de les. Br wordt bijna over niets anders meer gepraat... 

Vrijdag is de dag om via Internet je mening kenbaar te maken. En in zijn persconferentie na afloop van het 
kabinetsberaad maakt de premier bekend waar we met z'n allen toe hebben besloten. 

Het weekend gebruiken we voor liet inventariseren van suggesties voor het item van komende week. Geen onderwerp dat 
leeft? Nemen we toch ccii weekje vakantie. Dat doen we trouwens toch minimaal twaalf weken per jaar wanneer half 
Nederland door de sneeuw raast, onder de Kerstboom zit of de stranden rondom de Middellandse Zee versiert. 

Ook op plaatselijk niveau kan een onderwerp van de week de tongen losmaken en de democratie een geheel andere 
aanzien geven. 

Voorstellen verder: 

Afschaffen formele taalgebruik ('Geachte meneer de voorzitter') in vertegenwoordigende organen. 
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WA mag trouwen met Emily en zijn troon ter beschikking stellen. 

1.4 Media 

Middelen welke ter beschikking komen van elke burger om een volledige participatie in politiek en openbaar bestuur 
mogelijk te maken. 

Een rechtstreekse aansluiting op de digitale snelweg. Onmisbaar bij de vorming van het toekomstige interactieve beleid. 
Handig voor het opvragen van informatie, het uitbrengen van je stem, het kenbaar maken van je mening en het 
deelnemen aan het maatschappelijke debat. Elk huis een communicatie-hoek. 

Een gemotiveerde pers. Het feit dat de burgers zelf het heft in handen krijgen, zal de berichtgeving en het debat in de 
media stimuleren. Omgekeerd wordt het ook veel leuker om de berichtgeving hierin te volgen. Het zijn geen feiten meer 
waar je niks mee kunt of mag. Wie zich straks een mening vormt kan er ook wat mee. Jij bent immers medebepalend in 
de toekomst. De aandacht voor meningsvormende berichtgeving zal daardoor drastisch stijgen. 

Toekomstmuziek 
Kranten, tv-stations, radio-zenders, weekbladen en magazines met speciale katerns om de meningsvorming en het 
interactieve bestuur te voeden. 

2. ONTVOOGDING ONDERWIJS/OPVOEDING 

In de toekomstige samenleving zullen opgroeiende kinderen en jongeren in een gezonde wisselwerking met hun 
omgeving zelfde vragen gaan stellen waar ze een antwoord op willen vinden. De nieuwe onderwijsmethode wordt: alsje 
iets leuk vindt en wilt weten, leer je liet vanzelf. 

2.121 basisgedachten voor onderwijs en opvoeding in de 
21e eeuw 

1. Wie in hokjes leert gaat in hokjes denken. 
2. Laat 1000 onderwijsvormen bloeien en pluk de vruchten. 
3. Een ezel stoot zich enkel en alleen geen tweede maal aan een steen als ie ook echt zijn eigen weg mag gaan. 
4. Kennis zonder actie is als  sex  zonder liefde. 
5. Waarom zou er op kleuterscholen eigenlijk zo weinig worden gespijbeld? 
6. Waar geen fouten worden gemaakt wordt niet geleerd. 
7. Verantwoordelijkheidsgevoel voor de wereld ontstaat uit verantwoordelijkheidsgevoel voor je eigen buurt/school. 
8. Laat een docent een halfjaar lesgeven in een vak dat ie moeilijk en niet leuk vindt, en hij zal nooit meer hetzelfde 
lesgeven. 
9. Niets is zo ondergewaardeerd als de kunst om de juiste vragen te stellen. 
10. Niets is zo overgewaardeerd als de kunst 0fl1 de juiste antwoorden te geven. 
11. De 10 redenen waarom liet onderwijs in zijn huidige vorm niet afgeschaft zou moeten worden vormende beste 
legitimatie voor het ontwikkelen en uitwerken van een alternatieve onderwijs- en opvoedingspraktijk. 
12. Om te kunnen groeien moet een mens toegang hebben tot zijn eigen tijd. 
13. Leer van kinderen - en kinderen leren van jou 
14. De enige waardevolle vorm van gehoorzaamheid is die aan jezelf. 
15. Oplettendheid kan afgedwongen worden, interesse niet. 
16. Onwetendheid is vaak de ideale bron voor avontuur, ontdekkingslust en ondernemingszin. 
17. De vraag naar waarom Eva van de appel at is veel interessanter dan de vele beschouwingen over de gevolgen van 
haar daad. 
18. De beste leermethode heet aanklooien. 
19. Zonder doel zij ti scholen huizen van bewaring in plaats van beleving. 
20. Gras groeit niet door er aan te trekken, 
21. Mensen zijn moeilijker dan sommen. 

Met dank aan Guus Kuijer,  Neil  Postman en A.  Neil  en Loesje, 4 der grootsten onder de 'peda- 
gogen'. 

PS: School is afgeleid van liet Griekse skhole, van het werkwoord skholazein, dat vrij zijn betekent. 

-Naast het stiltelokaal op elke school ook een uitleeflokaal!! 
-meer eigen werk op de boekenlijst, 
-laat elke docent halfjaar lesgeven in een ander vak, 
-elke klas adopteert een eigen lokaal en beheert dit zelf, 
-boogschieten op het schoolrooster, humor ook 
-wie een vraag weet te stellen die de leraar niet weet te beantwoorden is geslaagd, 
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-wie een vraag weet te stellen die de leraar niet weet te beantwoorden is geslaagd, 
- meer experimenten op en met school 

Praktische voorstellen die het onderwijs al een stuk aangenamer zullen maken: 

Kinderopvang, peuterspeel- en kleuterschool tot zeven jaar. 

Bijzonder en openbaar onderwijs worden samen een zevenjarige basisschool waarbij het beste van de verschillende 
onderwijsvormen (Jenaplan, Montessori, Vrije School, Gewoon Net Burgerlijk,  etc)  wordt ingepast in de nieuwe 
luisterende onderwijs-methodiek. 

Kleinere scholen.Terug naar de menselijke maat. Een goed criterium is het gewenste persoonlijke contact tussen alle 
deelnemers van de leer- en ervaar gemeenschap. Anders gezegd, de directeur moet alle leerlingen van gezicht en naam 
kennen. Dit leidt tot scholen met maximaal driehonderd leerlingen. Veertien a twintig groepen. 

Het middelbaar onderwijs eveneens zevenjaar, Deze uitbreiding is nodig om juist het zefflerend vermogen van de 
leerlingen tot ontplooiing te laten komen. Verder zullen onderwerpen als wereldverkenning, maatschappelijk 
dienstverlening, liefde en een cursus 'hoe krijg ik mijn zin' automa-tisch deel uit gaan maken van het onderwijs aanbod 
wanneer de wil van de jongeren centraal komt te staan bij de invulling van het leerproces. 

Een inspirerende leeromgeving. Het vreemde aan bijna alle basisscholen is dat elk lokaal hetzelfde is. Of je nu in de 
eerste groep of de zesde groep binnenkomt, in onder- of bovenbouw zit, de ruimte is meestal identiek. Terwijl de kinderen 
toch groeien, anders in liet leven staan, hun omgeving verschillend ervaren. 

Voorstel: 
Scholen met ruimtes die van zichzelf al inspireren, een verhaal vertellen, uitnodigen om erin omhoog te klimmen. 

We hebben al kantoor-parken en industrie-tuinen. Het wordt tijd voor fantasie-scholen en levende lokalen. Elke 
basisschool krijgt in ieder geval de middelen voor de aanleg van een fantasiespeeltuin, een sprookjesbos en een 
kinderboerderij annex 
knutselbedrijfje. 

2.2 Over de aloude 'jeugd van tegenwoordig' 

Wat betreft het beeld van veel ouderen over het vermeend verderfelijke gedrag van de jongeren van nu, is het misschien 
geruststellend en verfrissend om al bij Cicero, de oude Romeinse schrijver en politicus van ver voor Christus, te lezen 
over 'de verweking van de jeugd, die zich niets gelegen laat liggen aan familiebanden en maatschappelijke 
verantwoordelijkheden, maar daarentegen zwelgt in feesten, kleine pleziertjes en pervers koketteergedrag.' 

Het cliché van de 'jeugd van tegenwoordig' is dus blijkbaar al heel wat ouder dan de predikers van de ondergang ons 
willen doen geloven. Maar is liet dan zo dat het op een of andere manier essentieel bij de jeugd hoort om datgene te doen 
wat God en samenleving (lees: ouders en wet) verboden hebben? Als je ziet wat er verworden is van veel zogenaamd 
revolutionaire jongeren die in 1967 de liefde predikten of in mei '68 op de barricaden stonden, zou je bijna geloven dat er 
een ijzeren wet is die gebiedt dat je schopt als je jong bent, en ingekakt raakt als je ouder wordt. 'Wie op zijn veertigste 
nog geen CDA, PvdA of VVD stemt heeft geen verstand', luidt een ander cliché waar we mee doodgegooid worden. Je 
hoort liet zelfs zo vaak datje bijna gaat geloven dat liet waar is. Het klinkt in elk geval als een lekker simpele waarheid. 

Maar misschien is liet in liet echt nog wel veel eenvoudiger dan dat soort versluieringen ons willen doen geloven. 
Misschien is liet wel zo dat jongeren nu eenmaal in een levensfase zitten waarin het spontane 'afzetten tegen' (een 
belangrijke psychologische stap voor de ontwikkeling van een eigen identiteit) nog maar net ontdekt is, en daarmee nog 
niet afgesleten of ingekakt. En misschien hebben de jongeren daarom  óók  wel per definitie gelijk. Als je jong bent wil je 
inderdaad wat, daar moeten we  Veronica  gelijk in geven. (Of ze het surrogaat-ideaal  Veronica  willen is dan trouwens 
weer een andere vraag). Jongeren bruisen nog van energie, van idealen, van lust en hormonen. Ergo: ingeslapen ouders 
en opvoeders vragen het bijna over zichzelf af om een goede schop onder hun kont te incasseren. 

Als we liet zo bekijken, zit liet probleem dus niet bij de jongeren, maar integendeel bij de ouderen. Want waarom raken 
die ingekakt? Waarom is het in de praktijk zo dat die hun eigen idealen geleidelijk aan kwijtraken? Waarom staan die 
niet meer open voor wat nieuw is als ze de veertig naderen? Veel ouderen worden alleen al moe van dit soort vragen. 
Moegestreden zijn ze (zeggen ze over zichzelf), 'ouwe lullen' zijn ze geworden, gevangen in hun eigen carrièredrang - 
ooit nota bene begonnen om zichzelf te ontplooien -, vast zitten ze aan hun hypotheekje en aan hun arbeidsethos, 's 
avonds te suf geworden om nog iets creatievers te doen dan voor de buis hangen of even met de familie te bellen, dag in 
dag uit druk bezig met uitbuiten of uitgebuit worden. 

Is dat soms de ijzeren wet? Zijn jongeren en ouderen gewoon twee verschillende soorten mensen, zoals Roel van Duin in 
de jaren '60 al impliciet beweerde met zijn 'klootjesvolk'-theorie? Verschillen ze van elkaar als dag en nacht, of beter 
nog, als larf en vlieg of als kip en ei? De idealisten & JIJ denken van niet. De generatiekloof is niet te wijten aan 
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nog, als larf en vlieg of als kip en ei? De idealisten & JIJ denken van niet. De generatiekloof is niet te wijten aan 
wezensverschillen tussen oud en jong. Samengevat zijn er volgens ons twee wezenlijke dingen aan de hand: 

1. Het ontwikkelings-aspect. Jongeren zetten zich af tegen ouderen, en zoals we bij Cicero al hebben kunnen zien is dat 
van alle tijden. Zij vertegenwoordigen het nieuwe tegenover de traditie, en in die zin hebben jongeren sociologisch gezien 
een vergelijkbare rol als kunstenaars: het laten zien van wat mogelijk is. Elke samenleving die niet kan anticiperen op 
wat nieuw is, is gedoemd te verdwijnen. En dat in steeds toenemende mate, want anno eind 20e eeuw gaan de 
veranderingen steeds sneller. De mate waarin jongeren invloed hebben en mee kunnen beslissen bepaalt de mate waarin 
een samenleving op die veranderingen kan inspelen. Ideaal zou daarom een toestand zijn waarin ouderen bereid zijn te 
luisteren naar jongeren, en iets te doen met liet beluisterde. 

2. Het vervreemdings-aspect. Meer dan normaal gesproken, ligt bij 'ouderen' het gevaar van indutting op dit moment 
bijna voortdurend op de loer. De generatie die op dit moment de macht heeft in de wereld is de generatie die is 
opgegroeid in de jaren '60, en de hooggrjpende idealen van die tijd, vanwege slechte resultaten, is kwijtgeraakt. De 
macht bleek taaier dan ze destijds dachten, en deze teleurstellingen en frustraties hebben zich gecorrumpeerd tot 
onverbloemd cynisme, traditionalisme en materialisme. Bevrediging zoekt deze groep nog slechts in de vervulling van 
materiële wensen, in het bijna pathetisch hameren op tradities en in het opvoeren van de eigen werkdruk, onlangs nog 
bondig uitgedrukt door Wim Kok in het ideaal 'Werk, werk, werk'. (En niets staat verder af van de ideeën van de 
idealisten over de ideale samenleving!) In de ogen der moderne ouderen is, lekker ouderwets, de staat er weer voor om de 
status  quo  zoveel mogelijk te verdedigen. Maar het tij keert, dat is zeker. Hun tijd is bijna voorbij. Straks zijn ze allemaal 
met de VUT en zijn de jongeren aan de beurt. Tijd om eens te kijken naar waar de jongeren dan op dit moment voor 
staan. Enne. . valt er eigenlijk wel iets over 'de' jongeren te zeggen? 
@SUBKOP = Karakteristiek van een generatie 
De generatie van de jaren '80 is volwassen aan liet worden. Soms zelfs al opgevoed door mensen die in de jaren '60 net te 
jong waren om mee te doen. De nieuwe jongeren, niet meer belast met de drukkende schuld van mei '68 en andere 
mislukkingen uit liet verleden, mogen nu de fakkel overnemen. Zoals dat altijd gebeurde. Zoals hun ouders, 
moegestreden, moegevochten en uiteindelijk moe-ge-autoot, moe-ge-magnetront, inoe-ge-diepvries- maaltijd, 
moe-ge-huisje-boompje-beestje-t, nog hadden gedaan. 

Ook dit keer hoopt de oude generatie dat de fakkel in kwestie deemoedig overgenomen zou worden. Maar wat gebeurt er? 
De jongste generatie weigert. Ze weigeren! De samenlevingsvorm die ze op een presenteerblaadje aangeboden krijgen, ze 
weigeren hem, Och! Hoeft niet van ons.  Neu.  Houden we niet zo van. Wat een stelletje nixen, deze generatie, mopperen 
de oude conducteurs. Nergens  flit  in, geen huiswerk maken, hele dagen feesten, kale hoofden, gabbercultuur. En liet is 
waar. Vanuit de officiële maatschappij bekeken is er geen land met deze uitvreters te bezeilen. 

Intussen is er ook een officieuze maatschappij. Vol met jongeren die helemaal geen land willen bezeilen. Het land 
bezeilen, liet idee alleen al. Nee, hoor je ze soms zeggen tijdens liet dansen, daar bemoeien wij ons niet mee, hoor. 
Politiek is saai, is voor zakkenvullers of boekhouders. En ze hebben gelijk. Maar ze zeggen niet alleen nee. Sterker nog, 
hun 'ja' is een krachtig, extatisch 'ja'. Een uitgeschreeuwd 'ja'. Preciezer gezegd, het is een 'JAAAAAAAAH!' 

Ja tegen het leven. Ja tegen liet feest. Ja tegen het plezier. Ja tegen het eeuwenoude, ondergesneeuwde, dionysische 
bewustzijn dat nu terugkeert. 

Het is duidelijk. De geest van Dionysus, de oude Griekse god van de waanzin, de extase, de wijn, liet zelfverlies, het 
goede leven, liet feest, het plezier waart weer rond,  hi  grote golfbewegingen heeft-je door de eeuwen gezwalkt als een 
spook door liet 19e eeuwse Europa. Soms zijn kop opstekend, dan weer onderdrukt met wet en moraal, flink afgezwakt 
door eeuwen christelijke heerschappij - die liet als des duivels bestempelde-, soms gecorrumpeerd in  esoteric  en 
obscurantisme, heeft liet dionysische bewustzijn zich tot op de dag van vandaag weten te handhaven. In de dionysische 
houding worden liet leven en de levensdrang gecelebreerd, wordt gezocht naar de grens, naar de beweging, naar de echte 
ervaring, wordt gepoogd de intense universele liefde voor en van het universum deelachtig te worden, zoals de mystici 
het deden in de Middeleeuwen, De middelen? Drank, drugs,  sex,  extase, trance. Maar ook rock 'n  roll.  06k house. 

En nu, in het  fin  de  siècle  der 20e eeuw, wint liet weer terrein. De oude machten van Europa sidderen als nooit tevoren. 
Agendapunt één van deze, inmiddels trouwens zelfs al dementerende, machten is niet voor niets de gezamenlijke 
europese aanpak van het 'drugsprobleem'. Dat hebben 'ze' goed in de si-niezen. Dit kan wel eens heel gevaarlijk voor 'ze' 
worden. Alleen, behalve voor die 'ze' is er geen probléémn. 

Steeds regelmatiger komen de twee werelden de laatste tijd samen. Vanuit Engeland is het fenomeen 'streetrave' aan het 
overwaaien. Dansen op straat dus. Berlijn kent de jaarlijkse 'love-parade'. En toen in juni 1997 Kok en zijn kornuiten in 
Amsterdam met hun Eurotop begonnen, danste honderden jongeren op staat. Eén van de hoofditems van deze 
merkwaardige demonstratie was de wereldwijde legalisering van drugs. Want echt lekker feesten binnen de te krappe 
begrenzing van de Europese wettelijke marges, dat kan natuurlijk niet. 

Liefde als manifestatie, Dansen als protest, ook omdat het gewoon leuk is. De methode en het doel zijn identiek. Het 
onderscheid tussen demonstreren en feest is verdwenen. Hoe nu, zie je in de verbijsterde ogen der oude conducteurs, en 
daarstraks zeiden jullie nog datje niets met politiek te maken wilde hebben?! 
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daarstraks zeiden jullie nog datje niets met politiek te maken wilde hebben?! 

IdeALiSTEN, JIJ en de jongeren 

De basisregel van de jongerenmoraal anno '97/98 heeft alles te maken met een van de grondhoudingen van de idealisten: 
'Lekker leven is het antwoord op stomme vragen'(Loesje). 

Dit is de sfeer, dit zijn de mogelijkheden. Centraal voor de idealisten staat het machtige 'ja-gevoel dat deze generatie 
uitdraagt, in plaats van het klassieke gemopper over de jeugd. Op dit moment is dat 'ja-gevoel nog voornamelijk op het 
heden gericht. Men kan daar ouderwets mopperend op zeggen 'Dus ze denken niet na over hun toekomst', maar de 
idealisten zullen antwoorden: 'Details, details! U begrijpt de impact niet van wat er allemaal gebeurt!' 

De houding van de huidige generatie jongeren heeft namelijk twee consequenties: Ten eerste het feit dat voor hen het 
verleden grotendeels afgedaan heeft, en ten tweede hun massale ervaring dat het mogelijk is om grenzen te verleggen. 
Laten deze twee consequenties samen nu juist de voorwaarden zijn voor de mogelijkheid tot een integratie van het feest in 
de wereld. Stel feest, muziek, liefde, en ergo een (samen) ervaren van de wereld centraal, en de vrijheid, de gelijkheid en 
de broederschap komen al bijna vanzelf om de hoek kijken. 
Buiten dat geloven de idealisten in het zelfsturend vermogen van de mens. En de mens, daarbij rekenen we in 
tegenstelling tot de meeste andere partijen, nu eens ook de jongeren. 
@PAGEDOWN = 

Ook van belang voor de idealisten is de steeds verder groeiende weigering onder de jeugd om nog deel te nemen aan de 
arbeidsmarkt. Immers, wie wil er nog geregeerd nadat-ie zichzelf de baas is geworden? Niemand dus, en we zien in rap 
tempo een demoralisering ten opzichte van de vaste baan etcetera plaatsvinden. Verschrikkelijk, vinden de oude 
instituties. Geweldig, vinden de idealisten. De mogelijkheden tot vrije tijd-vergroting (de oude politici noemen dat nog 
arbeidstijdverkorting) voor iedereen zijn nog nooit zo groot geweest als nu, en in tegenstelling tot de klassieke 'werkloze' 
weet de jeugd nu al wat ze gaat doen met al haar vrije tijd. 

Tenslotte: de oude politiek zou een heleboel kunnen leren van de jeugd. Datgene waarin de huidige tijdgeest de oude 
overstijgt is dit: een grenzeloze hekel aan eindeloos gedebatteer. Dat riekt naar ambtelijke haarkloverij, het slaat dood, 
het vermoeit en aan het eind van een lange dag ben je geen steek verder. Den Haag Vandaag was erbij. Oud, oud, oud! 
Weg ermee! Als je insteek helder is, als het duidelijk is dat we aan dezelfde kant van de lijn staan -namelijk aan de kant 
van 'dat wat beter is', de kant van 'alles of niets'-, als je anderen maar ook jezelf enthousiast kunt maken met goede 
plannen, dan is de formele invulling eigenlijk detailwerk en geen debat waard. En waarom ook? Niet iedereen is in alles 
geïnteresseerd, dus niet iedereen doet per se aan alles mee. Wie liet bevalt, hij voert het uit. 

Leidraad voor de toekomst: een grote dosis enthousiasmerende plannen, een open oog en oor voor de diepstverborgen 
hartewensen van de mensen om ons heen, een snufje feest, een heleboel geest, een groot visioen en een vleugje waanzin. 
Dit alles geformuleerd in de taal van liet hart. Inderdaad, die is in de politiek nog nooit gesproken... maar het wordt hoog 
tijd. 

Praktische voorstellen: 

Stemrecht vanaf de wieg tot liet graf 

Legalisering van drugs, drank en voetbal 

Jongerencentra uit de jaren zeventig met jongerenwerkers uit de jaren tachtig maken plaats voor activiteiten in eigen 
beheer van de jongeren uit de jaren negentig 

Jongerenraden op alle bestuurs-niveaus met een eigen budget vrij te besteden. 

Het voortdurend scheppen van niet-af-situaties in de leefomgeving van peuters, kinderen en jongeren. 

De niet af wereld 

Je komt op de wereld en alles is af... Dat lijkt me saai. Je groeit op in een huis... en alle spulletjes staan keurig op een 
eigen plek en mogen daar ook absoluut niet vandaan. Je stapt over de drempel, verkent de buurt en ook daar is alles af. 
Niets meer te rotzooien, af te breken, in elkaar te timmeren, op te schilderen,  etc. etc.  En zo gaat het maar door en door. 
De school, het winkelcentrum, de speeltuin af, af, af. De nieuwe norm: 15% is niet af, ligt braak, kan ingevuld worden of 
betrokken. 

3. EEN WOON-, WERK- EN LEEFOMGEVING WAARIN MENSEN ZICH THUIS VOELEN EN ZELF 
MEEWERKEN AAN HET MAKEN VAN DAT THUIS 

3.1 Laten we in plaats van buurten gemeenschappen gaan bouwen 
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Huur- en koopwoningen door elkaar bevorderen de leefbaarheid van buurten. In het verlengde hiervan streven JIJ & 
IdeALISTEN naar zo gevarieerd mogelijke buurten. De leefbaarheid van elke buurt is tevens gebaat bij: 
- oud en jong door elkaar 
- wit, bruin, zwart, bleek en mager gemixt 
- gehandicapten, gekken en langdurig zieken eisen hun plek weer op 
- grote gezinnen, alleenstaanden, 2-verdieners, 
woongroepen en standaard OHRA-gezinnetjes bij en door elkaar 
- allochtonen en autochtonen 
- grasperkjes afwisselen met duinen, rotspartijen, watertuinen en speelhuizen 
- een kroeg helpt ook 
- Werkplaatsen voor kleine reparaties, tevens mogelijkheden voor het huren van gereedschap. 
- pleintjes met bomen en bankjes graag 
- De winkel van Sinkel z'n vertrouwde plek weer in elke buurt 
- Kantoorhuizen met goede werkfaciliteiten waarin mensen voor aantrekkelijke prijzen een werkplek kunnen huren. 
Ver-dienen of dichtbij-dienen 
- Her en der lege huizen die in bezig genomen kunnen worden door de jongeren van de buurt, ingericht, verbouwd, 
gebruikt. Een eigen plek voor zichzelf. 

3.2 Nieuwe beroepen binnen een buurtgemeenschap 

- De buurtversierder 
Per wijk wordt iemand vrijgesteld met als taak het verfraaien van de buurt tot zijn speciale dienst te beschouwen. 
- De Aanjager 
Wanneer zeilbestuur regel wordt binnen buurten en kleine gemeenschappen zal de participatie van iedereen 
doorslaggevend zijn voor het succes van deze nieuwe vorm van basisdeinocratie. Enige ondersteuning, training, feedback 
is misschien gewenst, een aanjager van inzet, meedoen en participeren voorziet in die behoeften. 
- De werkplaatsbeheerder 
Er is grote vraag naar klusplaatsen. Er is grote vraag naar goed gereedschap dat even geleend kan worden. Er is grote 
vraag naar een deskundig advies. 

Elke buurt krijgt in de visie van JIJ & IdeALISTEN weer voldoende klusplekken waar speelgoed kan worden 
gerepareerd, de auto even op de brug kan, mensen helpen die verstand hebben van klussen en ook gereedschap te leen is. 
De werkpiaatsbeheerder zorgt voor de drie-in-een-service. 

3.3 Integratie 

Eén op de 7 Nederlanders heeft problemen met liet functioneren binnen de huidige maatschappij. Zijn ze gek, 
gehandicapt, onaangepast, chronisch ziek, oud en/of hulpbehoevend? Het zijn in ieder geval mensen die op een of andere 
manier wat speciale hulp en zorg nodig hebben. 

Welke aanpak is het beste voor deze mensen. Zo veel mogelijk onder de andere mensen denken JIJ & IdeALISTEN. 
Hierin staan ze natuurlijk niet alleen. De trend is: uit de bossen en onder de mensen. En zo verschijnen er plukjes 
bejaarden woningen in de nieuwe buurten, zijn er huizen voor lichamelijk- en geestelijk gehandicapte mensen plus 
woningen waarin psychiatrische patiënten als groep bij elkaar wonen. 

Verder is er natuurlijk een stevige druk vanuit de overheid om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en ook 
mensen met een handicap zo veel mogelijk aan de zorg van ouders en familie toe te vertrouwen. Zo'n bezuiniging staat 
mooi bij de begrotingsonderhandelingen en de wachtlijsten bij  de Thuiszorg zijn toch al lang, dus die paar gevallen 
kunnen er nog wel bij. 

Dan lezen we het verhaal van een vader in het NRC. Zijn zoon is geestelijk gehandicapt en de vader houdt een 
hartstochtelijk pleidooi voor de zorgopvang in de bossen. Wanneer de zoon voor een weekend thuis is geweest kan de 
terugkomst in de groep zo gelukzalig worden ervaren. Rust, een eigen plek, de aandacht die nodig is, geestelijk 
gehandicapten onder elkaar. Integratie hoeft van deze vader absoluut niet. Want wat is het probleem. Terwijl er aan de 
ene kant een roep is om integratie, beweegt de maatschappij als geheel zich in precies de omgekeerde richting. 
Zakelijker, jachtiger, onpersoonlijker wordt liet dagelijkse leven. 

Zo kan het gebeuren dat de groepswoning voor geestelijk gehandicapte jongeren door een omleiding van het verkeer nu 
aan zo'n drukke weg ligt dat de bewoners alleen niet meer naar buiten kunnen. Lichamelijk gehandicapten in de buurt, 
prima, wanneer ze maar geen tijd en aandacht vragen of bij de supermarkt met hun rolstoel voor je bij de kassa staan. 
Bijspringen om een deel van de zorg voor vader en moeder op je te nemen? Wie heeft er tijd voor met die concurrentie en 
carrière-planningen van vandaag. 

Integratie... Jazeker maar clan wel in een andere samenleving. Een samenleving waarin er weer ruimte komt voor mensen 
die wat langzamer zijn, tijd nodig hebben en zich misschien wat krukkig uitdrukken maar toch veel te vertellen hebben. 
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die wat langzamer zijn, tijd nodig hebben en zich misschien wat krukkig uitdrukken maar toch veel te vertellen hebben. 
Mensen die juist wanneer ze weer deel uit gaan maken van de plaatselijke gemeenschappen een verrijking zullen 
betekenen voor het samenleving in buurten, wijken dorpen en plaatsen. We schroeven de werkdruk omlaag, gooien de 
stress eruit en halen de gekken, gehandicapten, ouderen, kreupelen en randfiguren weer terug om met ons en onder ons te 
leven. 

3.4 Beschouwing 

Kleren zijn de tweede huid van de mens, huizen, de ruimte waar je in woont, de derde huid. In de kleren die je draagt en 
het huis datje bewoont, weerspiegelt zich je persoonlijkheid. Omgekeerd vormen kleren en woonruimte mede je 
identiteit. 
Vandaar: 

Ieder mens heeft het recht in een huis te wonen dat niet precies hetzelfde of gespiegeld hetzelfde is als het huis naast 
boven, onder, achter of tegenover hem of haar. 

Elk mens heeft bij zijn geboorte recht op een stukje aarde, groot genoeg voor het bouwen van een huis, het houden van 
een tuinfeest en het schoffelen in 'n eigen moestuin. 

3.5 Buurten zonder auto's 

In Zweden zag een van onze leden een nieuwbouw buurt waar de auto volledig uit geweerd was. Er waren wel paden, 
brandweer, ziekenauto en verhuiswagen zouden zeker op hun plek kunnen komen maar de auto's stonden allemaal keurig 
in een centrale garage geparkeerd. 

Het is inderdaad een eindje lopen maar je krijgt er dan ook wel wat voor terug: rust, een veel mooier uitzicht, toch even 
wandelen wanneer je ergens heen wilt. En vooral je kinderen zullen blij zijn met speelstraten zonder auto's. 

Het experiment in Zweden kan mooi samen gaan met de opkomst van de deelauto in Nederland. Niet meer iedereen een 
auto die voor het grootste deel van de tijd stil staat, maar gezamenlijke auto's die je op aanvraag kunt bespreken wanneer 
je er een nodig hebt. De centrale garage van het project in Zweden kan in Nederland tevens uitleenpunt voor deelauto's 
zijn. Makkelijk en dichtbij huis en dat willen de mensen. 

Evaluaties van deelauto-projecten in Nederland hebben geleerd, dat willen de mensen overstappen van hun eigen auto op 
een deelauto het uitleenpunt dicht in de buurt moet zijn van hun woning. 

Zorgen we er ook nog voor dat op dezelfde centrale plaats in de buurt waar de garage/het uitleenpunt wordt gebouwd een 
halte voor liet openbaar vervoer komt. Dat maakt de keuze nog interessanter. 

Trouwens om liet helemaal leuk te maken doen we er nog een kleine autowerkplaats en een wasserij/annex boenhok bij. 
Kan iedereen in het weekend zich uitleven zolang de auto nog bestaat. 

Praktische voorstellen die het woon-, leef- en werkmilieu verder kunnen verbeteren: 

Is er nog ander bouwen dan eco bouwen. En waarom dan? Inclusief grijs-water-voorziening en eigen energie-opwekking 
(zon-wind) 

Voorzieningen en diensten terug in de buurt 

Gratis openbaar vervoer op lokaal niveau. Misschien kunnen hier de winsten van de energiebedrijven voor gebruikt 
worden 

Begin maken met opheffing tegenstelling stad en platteland. Op elke straathoek een eco-boerderij, elke buurt een 
moestuinencomplex, elke flat een boomgaard, elk jongerencentrum een paddo-farm. 

4. ECONOMIE DIENSTBAAR AAN DE MENS 

JIJ & IdeALISTEN zijn van mening dat de huidige economie bijdraagt aan een: 
- dwangmatige kwantitatief materiele groei 
- onverantwoorde belasting van de natuur 
- verdere verzakelijking van mensen en verhoudingen 
- tweedeling in wereld en samenleving. 

JIJ & Idealisten streven naar een samenleving waar-in de economie, de technologie en de wetenschap ondubbelzinnig en 
op praktische wijze vooral luisterend en open in dienst staan van de geestelijke en materiële ontwikkeling van de mens. 
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Een samenleving waarin 'de economie' niets anders is dan het antwoord op de vraagt: Wat hebben we nodig en hoe 
kunnen we dat op de slimste manier maken. 

4.1 Overvloed 

Speerpunt-thema voor de toekomstige economie van  ill  & IdeALISTEN is misschien verrassend genoeg 'overvloed'. 
Volgens ons is de sleutel naar een nieuwe economie het omvormen van een annoede-situatie-bewustzijn (het denken in 
'tekort') naar een overvloed-situatie-bewustzijn (het gelooL'denkenldoen dat het voor iedereen mogelijk is in overvloed te 
leven). 
P. S. 1: 
rijkdom - leven om te hebben 
overdaad - te veel hebben om er lekker van te leven 
overvloed - genoeg hebben om heerlijk te leven 
P. s. 2: 
'Er is genoeg op deze aarde om tegemoet te komen aan ieders behoefte. Er is alleen niet genoeg om in ieders hebzucht te 
voorzien.' Chandi 

Het overvloed-beginsel legt HET wringpunt van de kapitalistische-economie bloot: in potentie kan er zoveel 
geproduceerd worden dat iedereen in overvloed kan leven. 
- 

Het privébezit van de produktiemiddelen verhindert dit. Alleen produktie voor de koopkrachtige vraag is interessant. 
Produkten die winst opleveren. 
- 

Het marktbeginsel van vraag en aanbod verhindert dit. Bij teveel aanbod kelderen de prijzen immers en dan is het 
crisis. 
Er is energie in overvloed, (wind, zon) Er is ook een goede wil in overvloed. (Altijd de aandacht op het positieve gericht 
houden, dat versterkt 't) In plaats van liet geneuzel in de marge uitgaand van liet geloof dat er altijd te weinig is (geld, 
mensen, mogelijkheden eet.) gaan we op zoek naar RUIMTE. Het streven is iedereen zo overvloedig mogelijk te bedelen. 

p. s. 3: 
De meeste mensen gaan er ook van uit dat er maar 'n ietsiepietsie liefde voor ze is en daar worden ze erg bang en 
hebberig van. 

Hoe bereik je overvloed terwijl we toch niet harder willen werken, de harmonie met de natuur willen herstellen en de 
tweedeling ook mondiaal willen opheffen? 

4.2 Welvaart-efficiency 

Dit wordt het item van de toekomst. Hoe kunnen we op alle terreinen de verspilling terugdringen en de beschikbare 
middelen en energie beter aanwenden? Hoe kan de kwaliteit van produkten worden opgevoerd? 

Definitie: Welvaart-efficiency is de relatie tussen de werkelijke welvaart-produktie (X) en het theoretisch haalbare 
maximum bij de gegeven stand van wetenschap, techniek, middelen en vaardigheid (Y). De welvaart-efficiency van een 
economie, bedrijfstak of bedrijf wordt uitgedrukt in X gedeeld door Y en zal dus altijd minder dan 1 bedragen. 

Deze rendementsfactor is vervolgens weer liet produkt van vier andere factoren: 
- Beroepsfactor 
De hoogst mogelijke produktie haal je wanneer er sprake is van een optimale inzet van mensen. Zaken als werkloosheid, 
achter lopen in scholing, training en organisatie, slechte werkomstandigheden en niet gemotiveerde mensen, kun je op 
zo'n moment slecht gebruiken. 
- Produktiviteitsfactor 
Een constante verhoging van de produktiviteit door mechanisatie en automatisering. Gebruik van nieuwe methoden en 
technieken plus invoering nieuwe organisatievorm. Werken in de richting van: minder mensen maken meer goederen. 
- Kwaliteitsfactor 
Duurzaam materiaal, geschikt voor hergebruik, niet kapot te krijgen. Ook in de betekenis van vakmanschap is 
meesterschap. 
- De factor plaats 
Welke produkten kunnen waar liet makkelijkst gemaakt worden. Dit in relatie tot grondstoffen, werknemers, aanwezige 
vakkennis, klimaat, vervoer en de aanwezige vraag. 

Instituten als TNO, KPMG, Berenschot en OESO lichten voortdurend de economie van landen, bedrijfstakken en 
bedrijven door en bekijken hoe het staat met de welvaart-efficiency. De resultaten van deze onderzoeken zijn openbaar en 
zullen weldra de motor worden van een algemeen streven naar het optimaliseren van liet produktieproces. 

De werkwijze van welvaart-efficiency kan ook betrekking hebben op consumptiegoederen. Zelfs in de spits staat nog 70% 
van de auto stil. Wanneer we een mooie boot bouwen is het toch jammer dat deze schoonheid 42 weken van het jaar in 
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van de auto stil. Wanneer we een mooie boot bouwen is het toch jammer dat deze schoonheid 42 weken van het jaar in 
een jachthaven ligt. Iedereen naar de winkel om  CD's  en video's te kopen is ook niet zo handig wanneer met een 
media-theek op Internet iedereen zijn of haar voorkeur rechtstreeks in huis kan halen. 

4.3 Democratisering produktie en winst 

Hoe kan de betrokkenheid van werknemers en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven verder 
gestimuleerd worden? JIJ & IdeALISTEN denken door een verregaande democratisering van winst, markt en produktie. 
Openlijke en maatschappelijke discussie op dit terrein zullen louterend werken op het inzicht en de motivatie van 
iedereen. 

Produktie van goederen wordt op deze manier onderwerp van democratische besluitvorming. Een nieuwe manier van 
marktonderzoek die waarschijnlijk ook dure missers voorkomt. Ultra-nieuwe OMO met grote meerderheid van stemmen 
verworpen. Invoer van produkten gemaakt door kinderhanden niet meer mogelijk. Door deze democratisering krijgt 
iedereen ook op z'n bord wat de gevolgen zijn van de besluiten. Je kunt wel veel willen, maar het moet ook nog gemaakt 
worden en dan moet je het ook nog zelf gaan maken. 

4.4 Freecard 

* De Freecard geeft gratis toegang tot de belangrijkste voorzieningen welke een actief en betrokken leven mogelijk 
maken. 
* De Freecard heeft mogelijk betrekking op de volgende dingen: levensmiddelen, kleding en schoeisel, huur, kosten 
telefoon en Internet, openbaar vervoer, onderwijs, gezondheidszorg, abonnementen op bibliotheek, cultuur, sport en 
media. 
* De Freecard vertegenwoordigd een bepaalde waarde. JIJ & IdeALISTEN streven naar een beginwaarde van 
vijftienhonderd gulden per volwassenen vanaf achttien jaar, tweeduizend gulden voor alleenstaanden en vijfhonderd 
gulden voor jongeren, kinderen, kleuters en baby's. Een gezin van vader, moeder en 2 kinderen beschikt aldus 
maandelijks over een Freecard waarde van vierduizend gulden netto. Een mooie basis om 'in overvloed' van te leven. 
* De Freecard kan door de gebruiker zelf worden ingevuld. Jij bepaald als het ware zelf waar de waarde op de Freecard 
voor besteed kan worden. 
* Door de gemeenschap als geheel kunnen aan de andere kant ook beperkingen aan het mogelijke gebruik van de 
Freecard worden gesteld. Bijvoorbeeld liet openbaar vervoer in Nederland is nog niet toegerust om de toestroom van 
zoveel mensen die de auto nu laten staan, aan te kunnen. Of de PTT stelt voor dat mensen slechts voor honderd gulden 
per maand niet de Freecard kunnen bellen en internetten. Komt men daarboven dan moet men zelf betalen. Dit voorstel 
wordt met een grote meerderheid van stemmen aangenomen. 
* Voordeel van de Freecard is ook dat ie flexibel is. Sommige mensen hebben nu eenmaal meer geld nodig dan anderen. 
We denken hier bijvoorbeeld aan gezinnen met chronisch zieke kinderen. Of alleenstaanden met zware lasten. 
* Het is ook niet nodig dat de Freecard begint niet een vertegenwoordigende waarde van duizend gulden voor oudere 
jongeren en volwassenen. We kunnen als gemeenschap ook kiezen voor een meer rustige start. Ofjuist meer als de 
weelde helemaal nergens meer is onder te brengen. 

Aan de invoering van de Freecard zijn natuurlijk een aantal grote voordelen verbonden. 

Begrippen als werkgelegenheid, werkloosheid en minimumloon verdwijnen 

Het hele systeem van uitkeringen, AOW, WAO, Ziektegeld, Kinderbijslag, WW, Studiebeurzen  etc. etc.  kan op de 
helling. Wat een besparing zal dit opleveren. 

Niemand hoeft zich meer buitengesloten te voelen omdat het geld ontbreek (uitgaande van onze norm). Iedereen kan zich 
maatschappelijke actief manifesteren. 

De Freecard zal ook de arbeid bevrijden. Niemand hoeft meer te gaan werken als hein of haar dat tegenstaat. 

4.5 Eerlijke verdeling van de arbeid 

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan snel. Philips trekt de aandacht met het bericht dat geen enkele werknemer 
meer kan rekenen op een vaste baan. Jongeren willen eigenlijk alleen nog maar zelfstandige zijn. Dure adviesbureaus 
worden door de overheid ingeschakeld om ambtenaren zover te krijgen dat ze eens wat vaker wisselen van stoel. 
Uitzendbureaus bezetten tegenwoordig hele straten in de stadscentra. De kernwoorden zijn: flexibel en mobiel. 

We kijken naar de toekomst. Werk dat nu nog heel gewoon is zal verdwijnen (speculeren op de internationale 
valutamarkten), andere werkzaamheden zullen er voor in de plaats komen (deelname aan democratische besluitvorming). 
Werklozen zijn beschikbaar, mensen die nu nog 70-uur per week werken willen liet wat rustiger aan gaan doen. De 
behoefte om lekker los in te spelen op de veranderingen groeit verder. Je moet er toch niet aan denken dat de invoering 
van de Freecard wordt tegengehouden door de bond van Sociale Dienst-werkers... 
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Waar gaat het dan heen? Volgens JIJ & IdeAlLISTEN naar een open uitwisseling voor vraag en aanbod van diensten 
(werk). Op Internet, maar ook met vestigingen in buurten, plaatsen en dorpen. Werkzaamheden die verricht moeten 
worden komen samen met mensen die een bijdrage willen leveren. Mensen tekenen in op taken en verantwoor-
delijkheden. Actueel is een overzicht aanwezig waar de schoen wringt (tekort aan mensen) of juist sprake is van een 
overschot (teveel aan dienst-kracht). Bij een teveel kan om toerbeurt gewerkt worden. Bij een tekort is misschien een 
extra oproep voldoende of moet tijdelijk worden teruggevallen op extra beloning of burgerschapsplicht (1 keer in het half 
jaar vuil ophalen). De voorwaarden waaronder gewerkt wordt (duur, werktijden, eventueel beloning, taken en 
verantwoordelijkheden) zijn in onderling overleg vastgesteld. 

De databank voor werk en diensten heeft een aantal zoek- en selectiemogelijkheden om gericht gebruik mogelijk te 
maken: 
- plaats of regio 
- talenten, vakgebied, produktiesector 
- langdurige verbanden of juist korte klussen 

Op die manier is er ook ruimte voor liet ruilen van taken en diensten. Schilders uit Arnhem hoeven dan op de snelweg 
richting Utrecht niet meer te zwaaien naar schilders die uit Utrecht richting Arnhem rijden. 

4.6 De vervuiler ruimt zelf z'n troep op 

Een 'heel slecht signaal' zouden deskundige opvoeders het noemen wanneer op scholen de sterkste uit een klas/groep 
rotzooi mochten maken, waarna de zwakste liet op moesten ruimen, 

Waarom is dit 'hele slechte signaal' dan regel in de grote mensen maatschappij? Kortom waarom staan we toe dat er een 
nieuwe klassenscheiding wordt geschapen tussen hen die troep mogen maken (bovenklasse) en zij die het op moeten 
ruimen (onderklasse)? 

Wie behoren tot de onderklasse? 
Vrouwen, studenten op zoek naar bijverdienste, minder geschoolden, gastarbeiders 

Wie zitten er in de bovenklasse? 
Mannen, bedrijven, directeuren, 2-verdieners met een dikke baan, witte-hoorden op kantoren, vervuilers die rustig 
betalen 

De scheiding is duidelijk en de gevolgen kwalijk. Want wat straalt de bovenklasse anders uit dan: 'Een beter milieu 
begint bij de schooninaakploegen. Vuil is ons pakkie  an  niet en rotzooi maar aan want het wordt toch wel opgeruimd'. 

Voorstel: 
We heffen de schoonmaakbranche op, enkele uitzonderingen daargelaten. Iedereen is gewoon weer verantwoordelijk voor 
zijn of haar eigen troep. Dit geldt met name voor bedrijven. Niks meer betalen, gewoon schoon-maken. 

4.7 Wie een bijdrage levert is ook de baas 

Het leveren van een bijdrage (werken) en liet in 'eigendom' hebben van de produktie-middelen zijn in de toekomst één. 
Wie werkt is de baas, ook in de zin van eigenaar. Wie ophoudt met werken is op hetzelfde moment ook niet meer de baas 
(de eigenaar). Omdat er meestal gewerkt zal worden binnen een groter geheel (organisatie/insteiling/- bedrijf) zijn de 
medewerkers ook mede-bazen c.q. mede-eigenaars. Zo kun je in enkele jaren tijd de (mede)eigenaar zijn van een 
boerderij, het buurthuis, de fietsenfabriek en liet ziekenhuis. Je bent in ieder geval altijd mede-werker en -eigenaar van de 
hele aarde. 

4.8 Afschaffen manipulatie van behoeften 

Reclame roept niet alleen veel weerstand op, het is ook overbodig. 
a. We hebben alles al 
b. Wanneer we iets nog niet hebben gaan we zelf via de interactieve media wel op zoek naar de gewenste informatie. 

Verlost van manipulatie en uitgaande van de eigen behoefte kiest de toekomstige mens zelf het moment uit wanneer ie 
iets wil zien en/of weten. Je wilt een verzekering afsluiten? Tik even dat treftvoord in op je nieuwe buhletinboard en 
binnen een paar seconden verschijnt alle relevante informatie die je zou willen hebben. Klik, klik, algemene overzichten, 
toegespitste informatie per verzekering en maatschappij, een persoonlijk gesprek behoort tot de mogelijkheden. 
Onafhankelijk deskundig advies zit achter de  'advice'  knop en bij de nieuwe homepages van de consumentenbond kun je 
elk vergelijkend waren- en diensten onderzoek aanvragen datje maar wilt inzien. 

Jij hebt het initiatief en wanneer je bijvoorbeeld verhuisd bent kun je je computer opdracht geven dat ie de eerste 
maanden alle aanbiedingen op het gebied van huis, tuin en keuken voor je selecteert en van een kort advies voorziet. Hoe 
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maanden alle aanbiedingen op het gebied van huis, tuin en keuken voor je selecteert en van een kort advies voorziet. Hoe 
je de spullen bij de verschillende verkooppunten het slimst op kunt halen bijvoorbeeld, en of de reistijd en de 
milieu-kosten nog wel opwegen tegen dat ene voordeeltje bij die winkel twaalf kilometer verderop. 

4.9 Toekomst 
Economie: 
Met 93,5% van de stemmen kiezen we voor een bepaald pakket aan produkten en diensten waar we lekker van kunnen 
leven. Die maken we daarna met z'n  alien  op de meest effectieve manier. Gezien het feit dat iedereen zich naar vermogen 
inzet en naar behoefte afneemt kunnen deze goederen en diensten gratis zijn. 

Meer-economie: 
Mensen die meer produkten en diensten wensen, kunnen dat in hun eigen vrije tijd regelen, maken en organiseren. 

5. Ontharding maatschappelijke verhoudingen, ruimte voor het zelfregulerend vermogen van de mens, 

5.1 Deregulering 

Je wilt iets en er staat al weer een bord. Teveel zaken zijn in wetten, voorschriften en maatregelen vastgelegd. Het 
zelfregulerend vermogen van cie mens wordt er in ieder geval danig door belemmerd. JIJ & IdeALISTEN zullen geen 
reclame-campagne starten voor roken, maar toch... We komen er zelf wel uit... 

JIJ en IdeALISTEN stellen voor om alle wetten welke geen betrekking hebben op misdrijven om te zetten in richtlijnen 
waar geen sancties aan verbonden zijn in de vorm van boetes. Een goed gesprek lijkt ons in dit verband meer op z'n 
plaats. Bij voortdurende herhaling kan gedacht worden aan een zinvolle maatschappelijke bijdrage. 

Waarom overtreden mensen regels die we met z'n  alien  afgesproken hebben? 
1.  
We hebben ze niet met z'n  alien  afgesproken en dus herkennen de mensen zich niet in die regels en dus lappen ze die 
wetten en voorschriften massaal aan hun laars. Dit is een pleidooi om ook het opstellen en uitvaardigen van wetten zo 
veel mogelijk tot een gezamenlijke activiteit te maken. Hoe ligt de mening bijvoorbeeld over de maximum snelheid op 
autowegen zolang we nog aan dit vervoermiddel vastzitten, 
2.  
De wetten en regels die opgesteld worden zijn niet serieus. Is bijvoorbeeld de maximum snelheid op snelwegen serieus? 
Nauwelijks. Want wanneer we met z'n allen afspreken dat 120 hard genoeg is, waarom maken ze dan nog auto's die 240 
km/per uur kunnen. Om de bestuurders van deze auto's vervolgens met een camera te achtervolgen, het vingertje op te 
heffen en ze ook nog een boete van honderden guldens te geven? Wat flauw. 
3, 
De verordeningen laten de oorzaak met rust en bestraffen alleen de logische gevolgen. We blijven nog even bij de auto 
omdat het in dit verband zon dankbaar object is. Waarom parkeren mensen hun auto op plaatsen waar het niet mag om 
er vervolgens achter te komen dat de servicedienst' van de gemeente hun halve imago heeft opgepakt en ergens ver weg 
op een industrieterrein heeft geparkeerd waar liet karretjes voor de prijs van honderden guldens weer is op te halen? 
Waarschijnlijk niet omdat ze het zo leuk vinden dit risico te lopen. Er zijn dus te weinig parkeerplaatsen of te veel auto's. 
Maar niet de bestuurders die verantwoordelijk zijn voor deze situatie en dit beleid worden beboet en in een wielklem 
geslagen. 

Nieuw: ouders van scholieren die spijbelen kunnen nu ook al een boete verwachten wanneer hun zoon of dochtertje 
gillend weggevlucht is uit deze geestelijke woestijn. Maar worden de gevers van saaie lessen gepakt, de bouwers van 
grijze scholen beboet, de schrijvers van dode boeken aangesproken??? 

Voorstel: 
Landelijk gaan vier werkgroepen bestaande uit een doorsnee van de Nederlandse bevolking alle voorschriften die geen 
betrekking hebben op misdrijven nog eens bekijken. Onafhankelijk van elkaar brengen ze advies uit welke zonder meer 
geschrapt kunnen worden en welke beter zouden werken met een andere doelgroep en/of invulling. Hun advies komt op 
Internet en samen stemmen we er over. Wanneer leden van de werkgroepen moe zijn van de kleine lettertjes en juridische 
taal kunnen ze zich laten vervangen. 

5.2 Obstakels op en rond de weg 

Toonbeeld van bevoogding is tegenwoordig de straat. Na een duchtige schoonmaak zullen we ons een stuk vrije voelen. 

Billboards, Abri's plus de reclameborden op of rondom lantaarnpalen. Met het uitsterven van de reclame zal ook deze 
straatvervuiling verdwijnen. Wat overblijft krijgt een ideële bestemming. De bushokjes mogen natuurlijk wel blijven, wel 
wat meer fantasie en variatie bij de vormgeving graag. 

Verkeersborden. Kunnen die aanwijzigingen niet voor een groot deel op de weg geschilderd worden. Dit lost ook het 
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Verkeersborden. Kunnen die aanw'ijzigingen niet voor een groot deel op de weg geschilderd worden. Dit lost ook het 
probleem van de dubbele aanw'ijzigingen op. Haaientanden op de weg en nog een stopbord in de berm. We zijn wel dom 
maar zo dom toch ook weer niet. Zouden we bijvoorbeeld ook niet zelf zien dat het fietspad op- houd te bestaan en 
daarom het ijzer van een bord: einde fietspad, een beter bestemming kunnen geven. 

Snelheid-aanwijzingen kunnen op de weg aangegeven worden door verschillende kleuren te gebruiken in de 
wegmarkering. Voor de kleurenblinden onder ons doen we er een streepcode bij. 

De blauwe richtingborden van de ANWB laten we voorlopig staan. Ofschoon na de invoering van de boordcomputer in 
alle voertuigen deze borden eigenlijk ook wel weg kunnen. 

Stoplichten worden al vervangen door rotondes en verhoogde kruispunten. Als liet aan JIJ & IdeALISTEN ligt zal dit 
versneld worden voortgezet. Stoplichten zorgen niet alleen voor een hoop irritatie. Ze zijn ook slecht voor het milieu... Al 
die auto's die maar stil staan te puffen. 

Verlichting. Eerst moest er overal licht in de duisternis komen omdat de mensen anders bang zouden zijn om nog over 
straat te gaan. Nu is er overal verlichting en blijven de mensen nog thuis zitten achter twee sloten en drie grendels. Het 
aantal lantaarnpalen in de bebouwde kom, langs de snelwegen en op kruispunten kan dus drastisch omlaag. 
Energie-besparing heet dat. Maar het gaat er natuurlijk om dat we weer eens van de nacht kunnen genieten. 

5.3 Verslaving 

Vooraf 
Deskundigen spreken elkaar tegen maar het schijnt dat ruim veertig procent van de werkgelegenheid bij Justitie en Politie 
voor rekening komt van de handel in soft- en harddrugs. Dit lijkt ons iets te veel eer voor deze bedrijfstak. Uit het 
oogpunt van medemenselijkheid en gesteund voor velen betrokkenen in binnen en buitenland pleiten JIJ & IdeALISTEN 
dan ook voor de legalisering van drugs, drank en voetbal. 

Eerst het probleem opsplitsen. Je hebt: 
A.  
Reguliere af-en-toe-gebruikers. Geen junks. Zien drugs als een genot op z'n tijd of soms als medicijn of zelfs als middel 
om iets te leren (LSD) 
B.  
Junks, zieke mensen, verslaafden. Net  zoals er TV-junks, gok-junks, koffie-junks, kraslot-junks en alcohol-junks zijn. 
Drugs-junks zijn een extra probleem omdat ze meestal in de criminele sfeer zitten. 

Vanwege A mag je drugs niet verbieden. 0mB te voorkomen (verslaving) kun je je richten op vervolging (lukt niet) op 
verpleging (dweilen met de kraan open) of de oorzaak aanpakken. Waarom bestaat er verslaving? Is het leven gewoon 
niet leuk genoeg, interessant, gek, avontuurlijk en lekker? Bieden we de jeugd zo weinig uitdaging en perspectief dat ze 
massaal gedeprimeerd aan de drank, de pillen en de nederwiet gaan? Uitzoeken. Bestuderen, oplossen... Waarom gebeurt 
dat niet? Dat is het probleem... 

5.4 Een nieuw beroep: de Middellaar 

Met een beetje geschil zit je in de huidige maatschappij al snel in de wereld van advocaat en rechter. Claimen dreigt een 
trend te worden. Zelfs de Fietsersbond ENFB roept haar leden al op om bij schade door losliggende tegels of 
kapotgevroren asfalt de overheid verantwoordelijk te stellen en desnoods naar de recht te stappen. Belangrijk 
mankementen aan deze werkwijze: 

Advocaten en rechters hebben belang bij geschillen. Ze verdienen er hun brood mee. 

Deze mensen zijn vooral juridisch geschoold, van mensen hebben ze meestal veel minder verstand. 

Met het opleggen van een straf of het toekennen van een claim zijn de wonden nog niet geheeld. Soms zijn ze zelfs dieper 
en erger geworden. 

Vandaar ons voorstel om een geheel nieuw beroep te introduceren: de middellaar. Aanspreekpunt bij conflicten waar je 
zelfs met een goede borrel niet meer uit komt. Middellaars zijn buitenstaanders, gespecialiseerd in menskennis, 
bemiddelen, reiken oplossing aan, gaan een wandeling met je maken door de bergen, wijzen je op eigen falen en worden 
betaald op basis van een verklaring van beide of meerdere partijen dat het conflict de wereld uit is, weg, opgelost. 

5.5 Afschaffen ME 

Elke keer wanneer in Nederland de orde op een iets grotere schaal dan het familiefeestje in de tuin gehandhaafd moet 
worden houdt de politie ME achter de hand. De ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat het inzetten van de ME 
bijna in alle gevallen olie op het vuur is in plaats van olie op de golven. 
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bijna in alle gevallen olie op liet vuur is in plaats van olie op de golven. 

Niet verwonderlijk voor iedereen die weleens van dichtbij het inzetten van deze ordetroepen heeft meegemaakt. Het 
verschijnen alleen al van de geblindeerde en gepantserde wagens maakt zoveel agressie los dat zelfs het Incest 
vredelievende omaatje de neiging bij zichzelf voelt opkomen 0111 een flinke kei uit het asfalt te gaan rukken. Vrien-
delijke meisjes trekken een bivakmuts over hun gezicht en geinige jongens halen hun katapult van zolder. 

Het resultaat: Bloedende mensen op straat, onschuldige voorbijgangers enkele dagen in de cel, huilende achterblijvers die 
elkaar troosten en geilende journalisten die hun geluk niet op kunnen. 

Op hetzelfde moment zijn er goede ervaring met geweldloze ordediensten. In voetbalstadions worden de hekken 
afgebroken en nemen vrijwilligers met gele hesjes de plek in van beton en prikkeldraad. Demonstraties en manifestaties 
verlopen zonder problemen door eigen ordediensten. 

Het voorstel van de idealisten is om voort te bouwen op deze ervaringen en voor de uitzonderlijke gevallen dat het ergens 
finaal uit de hand dreigt te lopen een burger-ordedienst in het leven te roepen, te vergelijken met de vrijwillige brandweer 
die in veel dorpen in Nederland nog de letterlijke branden bestrijd. Mensen die zich aanmelden krijgen een training in 
geweldloze beheersing van conflictsituaties en in nood staan arts en huisvrouw, boer en slager, juffrouw en scholier hand 
in hand paraat om de gemoederen weer tot bedaren te brengen of de CD een rustige afgang te garanderen. 

Andere praktische voorstellen om de verharding van de samenleving een halt toe te roepen en ruimte te scheppen voor 
menselijk contacten, gevoel en mededogen... 

Laten we wat niet in geld is uit te drukken ook niet in geld uitdrukken. De schade aan het milieu bijvoorbeeld. Of de 
nadelen van anti-rook-campagnes. Dan leven die rokers namelijk langer en dat kost meer aan gezondheidszorg. 

Laten we geen technische verbeteringen (gen-manipulatie, clonen) in levend organisme aanbrengen wanneer het op de 
sociaal-natuurlijke manier ook prima gaat. 

Laten we naast een menselijke maat ook een dierlijke maat invoeren. De koeien, varkens, schapen, kippen en kalkoenen 
zouden minder nummers in hebben en meer ruimte. 

6. GLOBALISERING VAN ONDEROP 

6.1 (wan)hopen 

Laat ons wanhopen. De beginsituatie waarin de wereld zich bevindt is slechter dan ooit. Enkele feitelijke gegevens: 

Rijk wordt rijker, arm wordt armer. In 1965 waren de rijkste landen 25 maal zo rijk als de armsten. Nu 40 maal. 

Een steeds kleiner aantal multinationals beheerst de wereldmarkt. 

IMF, Wereldbank en handel sverdra gen effenen de weg voor een verdere exploitatie van de natuurlijke rijkdommen en 
arbeidskrachten. 

Uitputting, kaalslag, desorganisatie. 

Na de val van het IJzeren Gordijn is er geen tegenwicht meer tegen de verdere Amerikanisering van de wereld, niet 
alleen financiëel maar ook politiek en cultureel. 

Het socialisme heeft afgedaan als alternatief. 

De wereld globaliseert maar wel van bovenaf. 

Laat ons niet wanhopen. De beginsituatie voor een fundamentele verandering is beter dan ooit. Enkele feitelijk gegevens: 

De industriële produktie van de wereld is in de laatste 20 jaar verdrievoudigd. 

De levensduur van de mensen is in de welvarende landen gestegen van ongeveer 60 tot meer dan 70 en in de arme landen 
van 40 naar 61 jaar nu. 

In 20 jaar zijn er meer dan 600 miljoen geletterde mensen bijgekomen. 

Het inzicht van de omringende wereld en van het universum breidt zich elk moment nog verder uit. Zowel wat het 
oneindig grote als het oneindig kleine betreft. 
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De wetenschap van de mensheid zelf heeft ook zeer grote vooruitgang geboekt. De verwachting is dat voor 2002 de 
genen-encyclopedie van de mens samengesteld kan worden. 

We worden niet langer gehinderd door de opdeling in Oost en West. 

We rijden met een karretje over Mars en miljoenen over de hele wereld bezoeken via Internet de NASA-site om de 
belevenissen van dit karretje live te volgen. 

De wereld is meer dan ooit een geheel. Nieuwe communicatie-systemen maken het rechtstreeks uitwisselen van 
ervaringen en inzichten mogelijk. 

De wereld globaliseert ook van onderop 

Stappen die de globalisering van onderop kunnen versterken en aanwakkeren. 

6,2 Geen war  on  drugs' maar een 'war  for food'.  

Als wij, jij en ik en liet overgrote deel van de 6 miljard mensen op aarde de macht hebben, is dit prioriteit nr. 1. 

Eens kijken, koude oorlog voorbij, militairen overbodig (uitzondering: de VN vredesmacht mag blijven onder het motto: 
'voorkomen is beter dan genezen'), maar verder hebben de groene jongens met of zonder strepen in Oost en West en 
Noord en Zuid de handen vrij voor onze 'war  for food'.  Het besluit van de  FAO-conferentie in Rome (november 1996) om 
binnen 20 jaar te streven naar een halvering van de 800 miljoen hongerlijders op aarde, vinden wij een misdaad tegen de 
mensheid. 

Na de creatieve omwenteling geven we ons zelf nog drie jaar de tijd 0111 alle honger de wereld uit te helpen. Jaar 1: 
Noodhulp en investeringen 
Jaar 2: Zaaien en reorganisatie wereldvoedselproduktie 
Jaar 3: Oogsten en invoering zelfvoorzienende systemen. 

Wie dit eerste goede wereld voornemen voor de nieuwe eeuw al direct als niet haalbaar terzijde wil schuiven krijgt als 
huiswerk opdracht mee: Tel alle defensiebudgetten van de wereld bij elkaar op en bereken hoeveel broden je daarvan kunt 
kopen. 

WILLEN DE WAPENHANDELAREN 
DIE DE AFGELOPEN TWEE JAAR WAPENS VERKOCHT HEBBEN 
RICHTING CENTRAAL-AFRIKA 
ZICH EVEN MELDEN 
BIJ HET INTERNATIONAAL OOZRLOGS TRIBUNAAL IN DEN HAAG 

6,3 Publiek eigendom van inzichten, uitvindingen en onderzoek 

Uitvindingen worden meestal gedaan met onderzoeksgeld van overheden. Toch komt liet genot vaak in eerste instantie 
toe aan bedrijven. Terwijl juist deze ontdekkingen een grote rol kunnen spelen in de voortgang van de hele mensheid. 

6.4 Meer wereldfeestdagen 

Nu de wereld een is en de oude tegenstellingen tussen blokken en ideologieën de wereld uit zijn. is er ruimte voor een 
nieuwe uitwisseling van ideeën en culturen. Meer dan ooit valt er te genieten. 

Activiteiten ter bevordering hiervan: wereldmuziek, Internet, culturele uitwisselingen, op vakantie en..., persoonlijke 
contacten en netwerken, wereldfeestdagen... Wat is er mooier dan samen iets te vieren. Een pleidooi voor meer mondiale 
feesten als vervanging van de oude christelijke feestdagen en Prinsjesdag want... Wereldvredesdag, 3 d dinsdag van 
september. 

In navolging van  Mandela,  die op de meest officiële bijeenkomsten gewoon begint te dansen, komt er elk jaar een 
mondiaal dansfeest. We beginnen in de Stille Zuidzee. CNN doet verslag en als we Afrika gepasseerd zijn kunnen de 
Amerikanen er ook niet meer om heen. Een feestwave van  Samoa  en Wiadivostok via Zuid-Oost-Azië en Israël, naar 
Europa, Gobon, de Cariben, Latijns-Noord-Zuid-Amerika. 

6.5 Vluchtelingen 

Twee soorten vluchtelingen: 
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- economische 
- politieke. 
Wat betreft de eerste groep: de honger in de wereld plus de oneerlijke verdeling moet eerst opgelost. 
Voor de tweede: de dictators moeten weg en de mensenrechten gerespecteerd. Tot aan beide voorwaarden is voldaan mag 
iedereen, maar dan ook iedereen gewoon in Nederland, Duitsland, Frankrijk en waar dan ook in het rijke Westen op 
visite komen. 

6.6 Invoering freecard wereldwijd 

Pieter Kooistra ontwikkelde liet plan om elke bewoner van deze aarde een gegarandeerd minimuminkomen te verlenen. 
Schommelingen in de hoogte ervan zijn mogelijk aan de hand van plaatselijke, culturele en historische verschillen. De 
kosten van de mondiale freecard zouden voor rekening kunnen komen van het Vrije Westen. We hebben nog wat goed te 
maken. Een schadevergoeding is op z'n plaats. 

6,7 Eerlijke handel 

Zolang het geld nog over de aarde rolt, kunnen we pogingen ondernemen het ook de goede kant op te laten rollen. 
Eerlijke handel, Fair  Trade,  Max Havelaar en natuurlijk de Wereidwinkelbeweging nemen op dit terrein het voortouw. In 
de prijs van hun produkten is meegenomen: 
- Beloning afgestemd op de levensbehoefte van de producenten 
- Financiële afdekking van risico's, woekeraars en speculatie 
- Zorg voor de maatschappelijke omgeving en het milieu 

Naast het directe resultaat van afzet, inkomsten en ontwikkeling is vooral interessant dat het dus mogelijk is voor 
produkten uit ontwikkelingslanden een 'eerlijke prijs' vast te stellen. Dit vraagt om uitbreiding. Ook wanneer de 
produkten nog niet met een 'eerlijke prijs' op de westerse markt worden gebracht. 

Voorstel: 
De Stichting 'Fair  Prices'  berekent en publiceert vanaf nu de 'eerlijke prijzen' van zo veel mogelijk produkten uit 
ontwikkelingslanden: Schoenen uit Indonesië, koffers uit Tunesië, voetballen uit India, kleren uit Marokko, appels uit 
Chili, speelgoed uit China,  etc. etc.  De prijzen die op dit moment nog betaald worden staan er naast. Afnemers en 
opkopers worden met naam en toenaam bekend gemaakt. De uitbuiting per produkt en bedrijf wordt zo inzichtelijk. 
Informatie beschikbaar voor alle belangstellenden. 

6.8 Wereldregering op Internet 

Wat is er aan de orde in de VN en hoe denken de mensen daarover in België, Australië en Japan. 
Welke plannen liggen er klaar bij Unesco en wat weet elke jongere daar aan toe te voegen? 
Het verdrag over de mijnen is natuurlijk een stap vooruit maar waarom is de Amerikaanse bevolking nog niet in opstand 
gekomen tegen het standpunt van de  Clinton  regering? 

J' I 
L! 

I - 
- 
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