Aandacht en Eenvoud. Actief in NL en EU
Een diagnose en een richting naar voren

Niet voor niets komen wij met een nieuwe partij / beweging. We signaleren dat er (te) veel ongelijkheid
is binnen de lidstaten en tussen de lidstaten. De regeringen dienen vooral allerlei belangengroepen.
Wij willen ondoorzichtige en te complexe wet- en regelgeving terugbrengen naar de menselijke maat.
Wij willen dat de burger beter wordt gesteund bij oordeelsvorming over de maatschappelijke
problemen van deze tijd.
Een sterker beroep op nationalisme in Europa vinden we een verkeerde strategie. Wij zijn niet voor
“isme’s”. Wij zijn voor concrete toepassing van oude en universele waarden.

Schone "socio-economie"
Een systeemwijziging is nodig naar een duurzame en sociale wereld, waarin “ieder mens iedere dag 1%
extra verantwoordelijkheid neemt”. Meer en eerlijker werkgelegenheid zonder leeftijdsdiscriminatie.
Duurzamer en bedachtzamer omgaan met grondstoffen.
Aandacht en Eenvoud werkt al jaren aan een compacte lijst met concrete (inter)actiepunten (SSE Schone Socio-Economie) voor: economie, sociaal, ecologie, technologie, èn een cultuur waarin het
begrip duurzaamheid centraal staat.
Het is een “agenda”, waaruit mensen, dorpen, steden, regio's, landen, de EU, zonder dat er iets wordt
opgelegd, kunnen kíezen en hun duurzame samenwerking èn ambities wáár kunnen maken.

Aandacht en participeren
Wij willen stappen zetten naar een inclusieve samenleving, waarin we werken aan mogelijkheden dat
iedereen naar vermogen mee kán doen. Opleiden en talenten ontwikkelen is belangrijk, maar als er met
jouw talenten geen betaald werk te vinden is, sta je met lege handen.
Aandacht en Eenvoud is bezig visie te ontwikkelen op het “aandachtig en eenvoudig en duurzaam
circuleren van geld”: opdat iederéén inkomen heeft en ook kan uitgeven.
De werking van de verdragsnormen (3% tekort, 60% schuld) moet economisch herstel bevorderen en
dat herstel niet afremmen of beperken. De lasten en lusten van dat herstel moeten eerlijk worden
gedeeld.

Eenvoud en schaal
Wij willen kleinschalig vorm geven aan de lokale gemeenschap, met bewoners, bedrijven en andere
burgerinitiatieven. De politiek en de inrichting van de samenleving vindt hier zijn bron. Een samenleving
waar aandacht is voor gezonde voeding en beweging. Een samenleving met een betaalbare
gezondheidszorg die op ontspannen wijze toewerkt naar het voorkómen in plaats van genezen.
Naast het VN-handvest voor de rechten van de mens propageren we ook het handvest voor de aarde.
Deze “Earth Charter” heeft ook een spoor dat specifiek gericht is op jongeren: in Nederland, in Europa
en zelfs wereldwijd. Wij zijn voor een organische geleding van de samenleving.

Waarden, op-organiseren, demo-plus
De omgangsvorm tussen buren is bepalend voor waarden in de samenleving. Ook de lokale democratie
moet hieraan gestalte geven.
Organisatiestructuren en (ICT-)systemen moeten inspirerend ten dienste staan aan het dagelijks leven
en werken. Steeds maar mensen overbodig maken is verkeerd.
Met het toepassen van samenlevingswaarden bij de (inter)acties tussen mensen en met de
leefomgeving, zonder elkaar íets op te leggen, komen we tot de meer harmonieuze samenleving. In
Aandacht en Eenvoud zitten mensen met ervaring en rijpheid, om dat doel te ondersteunen.
Europa, hoe verder?
Wij willen een EU van goed samenwerkende democratische rechtsstaten met een sociaal hart. Het
mooie van de Europese Unie is dat het de afzonderlijke staten een hoge mate van autonomie laat,
terwijl wel wordt ingezet op de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt en duurzame groei.
Verdergaande politieke integratie is niet nodig. Wij willen geen ingewikkelde sturing van economische
details. Dat geeft onnodige bureaucratie en een gemeenschappelijke markt kan ook worden gevormd
zonder volstrekte harmonisatie van details. En een federatie, zoals de VS, gaat de meeste Europeanen
en ook ons veel te ver.
Vrede en verdraagzaamheid
De integratie van Europa is een unieke stap naar “eeuwige vrede”, het concept van Immanuel Kant
(1795). Daarbij komt de noodzaak goed om te gaan met onderlinge verschillen tussen mensen in de
samenleving. Aandacht en Eenvoud wil hieraan een belangrijke bijdrage leveren, zodat Europa ook
mondiaal een voorbeeld en stimulans voor de vrede kan vormen. Dat is een scherp contrast met
miljoenen doden in Europese oorlogen in de vorige eeuw.
Concreet:

In vredesprocessen niet kiezen voor partíjen, maar voor álle ménsen,
b.v. in het Midden-Oosten (Israëlisch-Palestijns conflict, Syrië).
Het ombuigen van elke vorm van rechtsongelijkheid tussen mensen, organisaties en naties en volkeren
naar evenwaardigheid van iedereen.
Respect voor ieders godsdienst en overtuiging. Extreme richtingen en geweldadigheid passen niet bij
onze visie.

