
 
 
De COVID-19-pandemie heeft ons er krachtig aan herinnerd dat we allemaal 

één mensheid zijn die voor gemeenschappelijke, existentiële uitdagingen 

staat. 

 
OneShared.World is een brede en inclusieve beweging van belanghebbenden 

die samenwerken tussen verschillende culturen, gemeenschappen, 

etniciteiten, organisaties, entiteiten, belangen, generaties en naties om een 

betere toekomst voor de mensheid en de duurzaamheid van onze collectieve 
leefwereld te garanderen. 

 

Wij streven naar het tot uitdrukking brengen van onze gemeenschappelijke 

menselijkheid als een pijler met wereldwijde macht en invloed om tastbare 

vooruitgang te bewerkstelligen bij het aanpakken van onze grootste 
gemeenschappelijke uitdagingen. 

 

DOE MET ONS MEE. LEG DE BELOFTE VAN INTERDEPENDENTIE AF. 

 
Ik beloof: 

 

1. Om de oprichting van een predictieve, preventieve en responsieve 

infrastructuur te ondersteunen om ons te beschermen tegen 
gezamenlijke existentiële dreigingen; 

2. Om ervoor te zorgen dat de meest kansarmen onder ons dezelfde 

essentiële vrijheden kunnen genieten als de prominenten en 

kansrijken, dat onze menselijke verbondenheid wordt gevierd binnen 

de context van onze wezenlijke diversiteit en dat en onze 
gelijkwaardige 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 rekenen 
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; 

7. Om menselijke verbondenheid te bevorderen door middel van 

wederzijdse aandacht, respect, empathie en vriendschappelijkheid; en 

8. Dat ik zal handelen naar mijn beste vermogen om deze principes na te 
streven. 

 

 

Deze aspiraties komen vollediger tot uiting in onze collectief gedragen 
Verklaring van Interdependentie, die op deze site in meerdere talen te 

vinden is. 

 

Met een sterke hoop op een betere, mooiere toekomst voor iedereen, 
nodigen wij jou uit om je in te zetten voor deze principes en je aan te sluiten 

bij onze wereldwijde beweging. (Graag tekenen op onze homepage.) 

 

We zullen je binnenkort uitnodigen om deel te nemen aan specifieke 

campagnes, om zo de bovengenoemde doelstellingen te bevorderen. De 
eerste campagnes zijn bedoeld om onze wereldwijde capaciteit op het gebied 

van de volksgezondheid te vergroten ten behoeve van ons allemaal en om te 

pleiten voor een noodactieplan voor hulp aan de meest kwetsbare 

bevolkingsgroepen, aangezien de COVID-19-pandemie de komende 
maanden waarschijnlijk naar het zuidelijk halfrond zal verschuiven. 

 

We moedigen je aan om onze boodschap te verspreiden en je bij ons aan te 

sluiten om onze gezamenlijke droom waar te maken: 
 

Een verenigde mensheid. Een gedeeld ecosysteem. Samen sterker. 


