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Het plan « WERELD NATIE »,
Aan Mijnheer BAN KI MOON, Secretaris Generaal van de VERENIGDE NATIES.
Mijnheer de Secretaris Generaal, het is tijd om de "Beschaving van het Derde
Millenium " te bouwen met als werktuig de volbrachte Demokratie dat, laat er ons niet aan
twijfelen, op gaat duiken in Griekenland. ALLES LIGT BINNEN HANDBEREIK,om deze
uitdaging te doen slagen ; de uitdaging van onze beschaving. Wees de man die deze
reddende aanmoediging zal geven aan de vrijheid en de waardigheid.
Het plan « NATIIE VAN DE WERELD », voorgesteld door Biosfeer voor
Morgen (www.dakttari.org), is een vaccinatie tegen de oorlogen en de teloorgang , redelijk
makkelijk op te richten .U moet de Staatshoofden aanzetten om aan de wil van het volk de
middelen te geven om zich uit te drukken, nadat zij op korrekte manier zijn ingelicht.
Ofschoon hun verantwoordelijken beweren dat het niet waar is, wekken de
westerse verdedigings politieken te vaak oorlog. Niemand kan er nu nog over praten. De
politieke overheersing op korte duur van enkene drukkingsgroepen heeft een invloed op de
toekomst van het geheel van de planeet. De internationale organisaties ondergaan deze
greep en kunnen, in alle onafhankelijkheid, geen echte daling van de conflicten genereren.
Sinds 1989 stelt Biosfeer voor Morgen met het Plan Natie van de Wereld een
geloofwaardig alternatief voor om de toekomst van de mensheid te oriërteren naar een
tijdperk gekenmerkt door de Vrede en de Vooruitgang voor alle volkeren. Het is echt tijd
die vernieuwen te beginnen. De mensheid komt in dit essentieel stadium van haar evolutie.
De mogelijkheden om in te grijpen in haar lotsbestemming waren nooit zo talrijk.
Nochthans kan ze geen aanhoudende achteruitgang van de ekonomische situatie van een
steeds groter deel van de wereldbevolking tegenwerken . Van politieke stuiptrekkingen tot
sociale breuken, dagelijks talrijker, zelfs de samenhang van de landen die profiteren van
de buitengewone technologische vooruitgang van ons tijdperk wordt terug in twijfel
getrokken. Onze civilisaties lijken meedogenloos aangezogen ; of ten minste, om deze
waarin wij leven grondig te regenereren. De ontleding van de wereldgebeurtenissen die
elkaar opvolgen sinds 20 jaar kan slechts deze vaststelling consolideren.
Wij moeten laten opkijkeken , met steeds groter plannen van de bevolking, dat
het niet utopish is zich in te spannen voor de taak een broederlijke samenleving op te
bouwen,. Er bestaan gereedschappen om deze nieuwe samenleving te bouwen en deze
benadering te initiëren.
Hoe ? De voorstellen van « Biosfeer voor Morgen » stippelen de grote lijnen
van deze stap uit. Het is mogelijk deel te nemen aan de geboorte van dit nieuw tijdperk,
verwacht sinds het begin der tijden, door drie referendi voor te stellen, de meest
belangrijke betreft de Vrede en de toekomst van de mensheid.
Men moet een nieuwe visie van de veiligheid der volkeren en van hun
verdediging aanvaarden. Dit kan enkel gebeuren in het kader van de betere reeds
bestaande instellingen. Het vboorgesteld "Plan Wereld Natie" zou toelaten een systeem
van globale , demokratische en universele veiligheid te genereren . In deze geest, zullen
oplossingen kunnen helpen de konflikten te regelen en ze te vermijden. Zo zal deze diepe
hervormende beweging gëinitieerd kunnen worden. Deze wil doen zegevieren vergt
natuurlijk inspanningen ; ma ar men moet zich eerst bevrijden van de oude gewoonten.
Daarna zal het nog tijd zijn om de basissen te leggen van een juiste onontbeerlijke
veralgemeende handel om de vooruitgang en de bloei van het individu overal op onze
planeette bevorderen. Deze omvorming zal gefinancierd worden met de winsten
gegenereerd door de progressive omvorming van de overdreven militaire uitgaven naar
investeringen die het welzijn van de bevolking verhogen. Aan de andere kant, het
aannemen , bij voorbeeld, van het projekt van verovering van de planeet Mars door het
geheel van de gemeenschap van de Staten van onze Aarde zou toelaten deel te nemen aan
de omvorming van de hoge technologiën aktueel gebruikt voor negatieve doeleinden naar
burger aktiviteiten , met de belofte van positieve weerslag op ons alledaags leven.
Met het "Plan Natie van de Wereld".
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« Wereldwijd worden de vitale belangen van een natie en de veilgheid van haar
grenzen verzekerd door een coalition van landen die allen solidair hebben gekozen voor het zelfde
verdediging systeem , iedereen neemt er deel aan in de mate van zijn middelen, onder de autoriteit
van de Secretaris Generaal van de Nato. Zo zal een volk die gekozen heeft haar militaire veiligheid
toe te vertrouwen zal, in geen enkel geval, zich schuldig mogen maken aan een agression tegen een
ander land, zijn eigen volk, of aangevallen te worden , zonder een automatisch antwoord van de
internationale gemeenschap . »
Ziehier de grote lijnen van dit voorstel :
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§ Het land dat ondertekent zou verbinden :
Een demakratisch onmiddelijk dialoog in te stellen tussen alle bestandsdelen van de
bevolking en vrije verkiezingen in te richten. Alle akkoorden eerbiedigen betreffende : De mensen
rechten, de opvoeding, de demilitarisatie en de eerbied van het milieu, onder andere.
Haar militair budget verminderen tot nul et het financiële equivalent afgeven aan de
Internationale Gemeenschap. Ze zou in de NATO worden vertegenwoordigd door een uitvoerende
commissie bestaande uit de landen die het Pakt hebben ondertekend.
Alle beschikkingen van het Pakt laten aanvaarden door ten minste 2/3 van de
bevolking. Alleen een negatieve stemming in dezelfde proporties zou deze wederkerige
verbintenissen kunnen afschaffen
§ De internationale gemeenschap zou zich in ruil daarvoor verbinden tot :
Voor een zekere duurtijd de regering die het akkoord getrekend heeft wettigen. Deze
zou over een principe meerderheid beslissen in de enige of meerdere verkozen vergadering .
De integriteit van het land garanderen tegenover uitwendige of inwendige aanvallers
door gebruik te maken van de strijdkrachten onder haar verantwoordelijkheid over gans de wereld.
.
De totale uirroeing verzekeren van de oorlogswapens die in de handen zijn van de
bevolking.
De integraliteit van het militair budget ten laste nemen. Ze zou dit budget kunnen
beheren zoals zij het goed vindt en het regelmatig met 5% per jaar verminderen.
De funkties van het personeel dat afhangt van dit budget zouden bepaald worden door
de commissie naargelang haar onmiddelijke behoeften of van de doelstellingen op de lange termijn
Het zou kunnen worden ingezet in een militaire interventie beslist door de commissie of in werken
van algemeen nut zoals bouwen, opvoeding … en dit in het even welk land. Ieder land zou
beschikken over een stem en dit welke ook haar politiek , ekonomisch of demografisch belang zou
zijn.
Het vestigen van de demokratie zou heel goed kunnen samen gaan met de herkenning
van een permanente raadgevende vergadering die de gevestigde autoriteiten vertegenwoordigd .
Gevolgen :
De levens standaard van de minst rijke landen zou heel vlug moeten verhogen.
Omgeloofwaardig te zijn zou de de aanvaarding van het pakt gewenst moeten worden
door een sterke meerderheid van de bevolking.
De andere machten zouden vermijden tussen te komen , op welke manier het ook moge
zijn. Dit zou toelaten deze kapitale keuze te verankeren in het wereld geweten en de toekomst voor
lang te bepalen.
In ruil daarvoor , zouden de verbintenissen genomen door de gemeenschap tot elke
prijs moeten gëeerbiedigd worden.
Vanaf het ogenblik date een volk heeft beslist dit beschermingsysteem te kiezen , zou
de ingreep om de orde te handhaven automatisch gebeuren. Dit zou niet afhangen van de goede wil
of van de belangen van dit of dat land.
De werking van de meer évolué demokratieën is ver van voorbeeldig te zijn . Zodanig
dat meerdere landen twijfelen dat demokratie wel degeleijk het beste politiek systeem is. De
voorgestelde hervormingen zoeden toelaten de demokratie haar brieven van adel te bezorgen en er
voor een lange tijd een doelstelling van te maken waardig de meest veeleisende burgers van de
wereld te voldoen betreffende hun toekomst.
« Biosfeer voor Morgen ».
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