
OneShared.World is een brede en inclusieve beweging van belanghebbenden die samenwerken tussen verschillende culturen, gemeenschappen, etnic-
iteiten, organisaties, entiteiten, belangen, generaties en naties om een betere toekomst voor de mensheid en de duurzaamheid van onze gemeenschap-
pelijk wereld te verwezenlijken.

Wij streven ernaar de democratische uiting van ons gemeenschappelijk menszijn te bevorderen als een wezenlijke pijler van onze mondiale machts-
structuur en naar het stimuleren van werkelijke en zinvolle veranderingen in handelswijzen, structuren, systemen en resultaten die zorgen voor tastba-
re vooruitgang om aan onze grootste collectieve behoeften tegemoet te komen.

In het besef, zoals de COVID-19-pandemie ons er krachtig aan heeft herinnerd, dat wij allen tezamen de mensheid vormen die voor gemeenschappeli-
jke existentiële uitdagingen staat:

 Vinden wij dat louter een waardering van de diepe onderlinge afhankelijkheid van elkaar en van alle soorten en ecosystemen op onze planeet d  
 e basis moet vormen voor de inspanningen om met succes een gezonde, veilige en duurzame toekomst te bevorderen; 
 Benadrukken wij onze wederzijdse verantwoordelijkheid voor ons gemeenschappelijk welzijn;
 Beamen wij dat de zorg voor het welzijn van de mensheid begint bij eenieder van ons en dat de doelen, processen en gewenste resultaten van   
 onze inspanningen op elkaar moeten worden afgestemd; en
 Geloven wij dat zelfs in deze crisistijd de omvang van de uitdagingen waarmee wij geconfronteerd worden verbleekt in vergelijking met onze   
 potentie om samen te bouwen aan een betere, mooiere wereld.

Om deze redenen neemt OneShared.World de onderstaande verklaring aan:

De gemeenschappelijke en essentiële aspiraties van de mensheid komen goed tot uiting in het VN-Handvest, de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, die wij volledig onderschrijven. 

Hoewel bestaande naties en internationale instellingen een enorme bijdrage hebben geleverd aan de vrede, veiligheid, stabiliteit en het welzijn in de 
wereld, zijn deze entiteiten niet in staat gebleken om voldoende tegemoet te komen aan tal van onze belangrijkste gemeenschappelijke behoeften. 

Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
 • Het onvermogen om een predictieve, preventieve en responsieve infrastructuur op te zetten om ons te beschermen tegen wereldwijde   
  pandemieën zoals COVID-19;
 • Het onvermogen om gevaarlijke proliferatie van nucleaire, chemische, cyber- en andere massavernietigingswapens te voorkomen;
 • Het onvermogen om de klimaatverandering aan te pakken, de teloorgang van het milieu te voorkomen en het voortbestaan van alle   
  soorten alsook de duurzaamheid van onze planeet te verdedigen;
 • Het onvermogen om de meest kwetsbaren onder ons te behoeden voor honger, ondervoeding, discriminatie, ziekte en wanorde; en
 • Het onvermogen om structuren op te zetten die onze meest gekoesterde collectieve waarden inbedden in het beleid van ons wereldwij  
  de gemeenschappelijke en financiële systeem en in de toepassingen van onze geavanceerde technologieën.

Ons onvermogen om deze gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan is geworteld in een fundamentele mismatch tussen de prioriteiten van onze 
nationale regeringen en onze collectieve behoeften als mensen die dezelfde planeet delen. Hoewel onze bestaande naties en internationale organisaties 
essentieel blijven, kunnen wij onze grootste mondiale uitdagingen alleen aanpakken door ons begrip van en onze capaciteit voor collectieve actie te 
vergroten.

In dit kader streven wij naar de opbouw van een derde pijler onder de mondiale machtsstructuur, die verder reikt dan de soevereine staten en de es-
sentiële internationale instellingen die onze regeringen in het leven hebben geroepen. Deze derde pijler is een volledig inclusieve wereldwijde sociale 
beweging en politieke factor die de democratische uitdrukking van onze gemeenschappelijke humaniteit vertegenwoordigt. 

Wij begrijpen dat de kracht van onze gemeenschappelijke aspiratie als mens het cruciale werk dat door veel regeringen en internationale instellingen 
wordt verricht, moet versterken en inspireren, en niet vervangen. 

Wij eisen van de leiders van deze instellingen, op alle niveaus, dat zij zich inzetten voor geïnformeerde besluitvorming waarbij nationale belangen en 
mondiale publieke belangen worden afgewogen in het belang van beide partijen, rekening houdend met de belangen van de verschillende regio's en 
generaties.  

Wij geloven dat onze beweging moet worden opgebouwd rond een netwerk van individuen, organisaties en entiteiten die samenwerken op lokaal, 
regionaal, nationaal en mondiaal niveau.
 
Wij beseffen dat, hoewel nieuwe technologieën historisch gezien ongekende mogelijkheden tot samenwerking bieden, mensen die deel moeten uit-
maken van dit proces nog niet zijn aangesloten op het wereldwijde communicatienetwerk
. 
Met de erkenning van diversiteit als onze grootste kracht, verklaren wij onze interdependentie en wederzijdse plichten en verantwoordelijkheden als 
individuen en leden van verschillende gemeenschappen, organisaties, entiteiten en naties, in dit alles verenigd.

Wij verbinden ons ertoe:
 1. Om de oprichting van een predictieve, preventieve en responsieve infrastructuur te ondersteunen om ons te beschermen tegen ge  
  zamenlijke existentiële dreigingen;
 2. Om ervoor te zorgen dat de meest kansarmen onder ons dezelfde essentiële vrijheden kunnen genieten als de prominenten en kan  
  srijken, dat onze menselijke verbondenheid wordt gevierd binnen de context van onze wezenlijke diversiteit en dat en onze gelijkwaar  
  dige levens in waardigheid kunnen worden geleefd;
 3. Om rechtstreeks en via onze gemeenschappen, organisaties, entiteiten en landen te werken om ons gemeenschappelijke mens-zijn en   
  gedeelde thuis te beschermen;
 4. Om een veilig en duurzaam wereldwijd leefklimaat te creëren voor alle soorten en ecosystemen op onze planeet;
 5. Om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van alle kinderen en alle mensen te garanderen en ervoor te zorgen dat ze kunnen rek  
  enen op onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid;
 6. Om artistieke expressie in al haar vormen te ondersteunen en te delen teneinde verbinding, respect, betekenis en communicatie tussen   
  culturen te bevorderen; en
 7. Om menselijke verbondenheid te bevorderen door middel van wederzijdse aandacht, respect, empathie en vriendschappelijkheid.

Door onze namen aan deze verklaring te verbinden, committeren wij ons om naar beste vermogen te handelen om deze principes na te streven en 
roepen wij alle mensen en alle organisaties, entiteiten en naties op om gezamenlijk onze meest urgente gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken.
 
Te dien einde beloven wij, inwoners van onze onderscheiden landen en onze gezamenlijke wereld, elkaar de kracht van ons leven, de mogelijkheden 
van ons vermogen en onze heilige eer.

VERKLARING VAN INTERDEPENDENTIE


