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HOPE XXL wil eraan bijdragen dat iedereen zijn of haar leven met een acht of hoger kan waarderen. Daarom
ontwikkelt HOPE XXL samen met jongeren van over de hele wereld een nieuwe visie op de toekomst. Dit
hebben we de Liemers List genoemd, naar de regio in Gelderland waar HOPE XXL is begonnen. Het is een
‘lijst van dingen die moeten gebeuren’ met artikelen over duurzaamheid, mensenrechten, internationale
samenwerking en nog veel meer. In 2015 biedt HOPE XXL de wereldwijde Liemers List aan bij de Verenigde
Naties.
Duizenden jongeren van over de hele wereld hebben al meegedacht over de Liemers List. Ook tal van
prominenten steunen ons. Onder meer Alexander Rinnooy Kan, Jan Peter Balkenende, Louise Fresco, Jan
Jaap van der Wal, Hanna Verboom, Ruud Lubbers en Gerrit Zalm doen mee. In 2015 wordt de lijst afgerond
tijdens de HOPE XXL Global Summit in Costa Rica. Later dat jaar presenteren we de lijst aan de Verenigde
Naties als de visie van de jongere generatie op de toekomst.
Denk mee met HOPE XXL en laat jouw stem horen bij de Verenigde Naties!
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2009: Start van HOPE XXL in de Liemers, in het oosten van Gelderland. Tien jongeren ontwikkelen de
eerste versie van de Liemers List: een nieuwe visie op de toekomst.
2010: De eerste versie van de Liemers List (versie 1.0) wordt gepresenteerd in de Liemers.
Januari 2011: HOPE XXL start met een nationaal programma waarbij door heel het land scholen en festivals
werden bezocht om de Liemers List te bespreken. Duizenden jongeren geven hun mening en input.
September 2011: De nationale versie (2.0) van de Liemers List wordt opgesteld tijdens een landelijke
conferentie in Den Haag.
December 2012: De Europese HOPE XXL conferentie vindt plaats in Leiden. Jongeren uit 25 Europese
landen stellen de nieuwe versie van de Liemers List op (versie 3.0). Voormalig Secretaris-Generaal van de
Verenigde Naties Kofi Annan opent de conferentie en spreekt voor een publiek van 800 jongeren.
September 2013: Het HOPE XXL Peace Panorama vindt plaats in het Vredespaleis in Den Haag. Jongeren
uit de hele wereld spreken met elkaar over vrede en veiligheid.
2014: De HOPE XXL Triple-A Summit brengt jongeren uit Azië, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika bij elkaar.
Samen stellen zij de vierde versie van de Liemers List op, die je nu voor je hebt.
Januari 2015: We organiseren de HOPE XXL Global Summit in samenwerking met de University for Peace
in Costa Rica. Hier wordt de wereldwijde Liemers List opgesteld.
2015: We presenteren de wereldwijde Liemers List aan de Verenigde Naties!
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Wij, de jongeren van HOPE XXL,
•
•
•
•
•
•
•
•

Streven naar een wereld waarin iedere wereldburger zijn of haar leven kan waarderen als ‘goed’;
Veronderstellen de universele wens om te leven in goede gezondheid, in vrede en vrijheid, in 		
harmonie met het milieu en met een goede balans tussen welvaart en welzijn;
Verzoeken de maatschappij, verenigd in politieke, religieuze en sociale organisaties, om 		
gezamenlijk deze wens te realiseren en de huidige ongelijkheid terug te dringen;
Beschouwen de regel dat iemand een ander behandelt zoals men zelf behandeld wil worden als
een leidend principe voor menselijk handelen;
Veronderstellen dat mensen openstaan voor redelijkheid en geloven in de kracht van de dialoog
om tot overeenstemming te komen;
Willen bruggen bouwen tussen generaties, religies, overtuigingen, politieke bewegingen, volken
en naties, en benadrukken wat mensen bindt in plaats van wat hen scheidt;
Verzoeken mensen of groepen met ons mee te denken om tot een wereldperspectief te komen;
hebben als doel om mensen wereldwijd te verenigen door het ontwikkelen van een gezamenlijke
visie op de toekomst. Deze visie is gebaseerd op dialoog, redelijkheid en empathie, en wordt 		
uitgevoerd op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

En daarom:
•
•
•
•
•
•

Ontwikkelen wij de Liemers List als visie van jongeren op de toekomst;
Delen we de Liemers List met alle wereldburgers;
Nodigen we iedereen uit om de Liemers List te beoordelen en verbeteringen voor te dragen;
Ontwikkelen we de wereldwijde Liemers List in januari 2015, gebaseerd op eerdere versies en met
bijdragen vanuit de hele wereld;
Presenteren we de wereldwijde Liemers List aan de Algemene Vergadering van de Verenigde 		
Naties in 2015;
Verzoeken we de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om samen met alle 			
wereldburgers de Liemers List te implementeren.
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1. Wij, de jongeren van HOPE XXL, streven naar een wereld waarin iedere wereldburger zijn of haar leven
kan waarderen als ‘goed’. Alle artikelen van de Liemers List zijn ontworpen om bij te dragen aan deze
doelstelling.
2. Wij willen onze voorouders bedanken voor het niveau van beschaving dat tot op heden is bereikt,
ondanks de tekortkomingen. Wij willen deze beschaving verder ontwikkelen en verbeteren om nieuw
perspectief te bieden aan huidige en vooral toekomstige generaties.
3. We roepen op tot een wereldwijd ‘People’s Partnership’ met als doel dat elke wereldburger zijn of haar
leven als ‘goed’ waardeert. Burgers, overheden, maatschappelijke organisaties en alle andere groepen
worden aangemoedigd om bij te dragen aan dit doel.
4. We stellen voor dat landen aan elkaar worden gekoppeld om elkaar te ondersteunen in de uitvoering van
de Liemers List. Dit voorstel wordt verder uitgewerkt in het hoofdstuk over internationale samenwerking.
5. We moedigen onderzoek aan over het verhogen van menselijk welbevinden en adviseren om de
geleerde lessen toe te passen in beleid.
6. We onderschrijven de bestaande mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties volledig, inclusief
de ‘Internationale Verklaring van de Rechten van de Mens’ en andere teksten, zoals de ‘Verklaring over de
Rechten van Inheemse Volkeren’. We hechten veel belang aan de verdere ratificatie en implementatie van
deze verdragen en de versterking van het internationale toezicht hierop.
7. Wij beschouwen kinderen en jongeren als cruciaal voor de maatschappij en onderschrijven daarom
het verdrag inzake de ‘Rechten van het Kind’ volledig. Schendingen van kinderrechten moeten eindigen.
Hierbij denken we in het bijzonder aan armoede, kinderarbeid, kindhuwelijken en gebrek aan toegang tot
goede gezondheidszorg en onderwijs.
8. Gendergelijkheid is een fundamenteel principe voor duurzame ontwikkeling, vrede, veiligheid en de
vervulling van mensenrechten. Daarom willen wij dat alle vormen van geweld en discriminatie tegen
vrouwen en meisjes eindigen en dat alle obstakels voor gendergelijkheid worden opgeheven. Vrouwen
en meisjes moeten gelijke toegang krijgen tot onderwijs, gezinsplanning, gezondheidszorg, schoon
drinkwater, sanitatie, financiële diensten en besluitvorming. Bovendien moeten ze gelijk loon krijgen voor
gelijk werk en eigen land en goederen kunnen bezitten.
9. Diversiteit is een inherent en waardevol onderdeel van de maatschappij. Alle burgers hebben dezelfde
rechten en kansen voor de wet. Persoonlijke vrijheid gaat tot daar waar de rechten van een ander worden
geschonden. De rechterlijke macht bepaalt waar de grenzen worden getrokken.
10. We willen de betekenisvolle participatie van jongeren vergroten in besluitvorming en beleidsvorming,
alsmede de implementatie en evaluatie ervan. Jongerenorganisaties en -initiatieven moeten worden
ontwikkeld en ondersteund. Deze moeten samenwerkingsverbanden met volwassenen aangaan.
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11. Staatsinrichting moet gebaseerd zijn op de ‘Trias Politica’, de scheiding van de wetgevende, rechterlijke
en uitvoerende macht. De onderlinge controle en balans voorkomen dat een van deze dominant wordt.
12. De staat moet worden gescheiden van religieuze organisaties. De wetgevende, rechterlijke en
uitvoerende macht zijn onafhankelijk van deze organisaties en andersom.
13. Elk individu heeft het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Dit omvat het recht
om een godsdienst of overtuiging te belijden voor zover rechten van anderen niet worden geschonden.
De rechterlijke macht bepaalt waar de grenzen worden getrokken. Beperkingen kunnen alleen worden
opgelegd in een rechtsstaat en als deze noodzakelijk zijn om de openbare veiligheid of gezondheid te
beschermen.
14. Er moet vrijheid van en wereldwijde toegang tot informatie zijn, met inachtneming van privacy en
veiligheid. Ter ondersteuning hiervan moet er netneutraliteit zijn.
15. We ondersteunen vrijheid van meningsuiting en pers volledig. Deze vrijheid kan alleen worden beperkt
volgens de richtlijnen in het ‘Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten’. De media
moeten waarheidsgetrouw zijn, fouten verbeteren, feiten en citaten controleren, hoor- en wederhoor
betrachten, en meteen reageren op kritiek.
16. We zijn sterk tegenstander van de doodstraf en stellen voor bestaand strafrecht overeenkomstig aan
te passen.
17. We beschouwen de Verenigde Naties als de primaire internationale organisatie. Elke staat wordt geacht
lid te zijn van de Verenigde Naties. De Verenigde Naties moeten worden versterkt en hervormd waar
nodig, met name wat betreft vrede en veiligheid. Natiestaten blijven de primaire actoren in internationale
besluitvorming.
18. Wij omarmen de Sustainable Development Goals (SDG’s) en zien deze als ondersteunend voor de
langetermijnvisie van de Liemers List. De SDG’s bieden prioriteiten en doelstellingen voor de komende
vijftien jaar. De Liemers List gaat een stap verder door het opstellen van een perspectief voor de 21e eeuw.
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19. Om te zorgen dat huidige en toekomstige wereldburgers hun leven als ‘goed’ waarderen moeten we
een balans vinden met het milieu en zorg dragen voor de natuurlijke omgeving.
20. Binnen twee decennia moet alle energie hernieuwbaar zijn en niet ten koste gaan van de aarde. We
onderschrijven de aanbevelingen van het ‘Intergovernmental Panel on Climate Change’, maar willen een
snellere implementatie.
21. Wij willen dat de Verenigde Naties starten met een werkgroep die beslist over de ontwikkeling van schone
energie. In deze werkgroep hebben alle belanghebbenden een zetel. Voor 2020 komt deze werkgroep met
een compleet plan van aanpak. Eén procent van het bruto wereldproduct wordt gereserveerd voor de
uitvoering van het investeringsprogramma van deze werkgroep.
22. Grondstoffen dienen te worden hergebruikt met minimale kwaliteitsverlies en zonder het milieu te
vervuilen.
23. We sporen de internationale gemeenschap aan om een kwaliteitsnorm voor grond- en oppervlaktewater
op te stellen.
24. We sporen de Verenigde Naties aan om voorwaarden te stellen aan het beheer van stroomgebieden
van rivieren waarbij alle belangen binnen die gebieden worden meegewogen.
25. Ieder mens dient toegang tot schoon (drink)water en sanitatie te hebben. Commerciële belangen
mogen de toegang niet negatief beïnvloeden. We moedigen alle landen aan om de richtlijnen van de
Wereldgezondheidsorganisatie voor de kwaliteit van drinkwater te volgen.
26. De alarmerende afname van biodiversiteit moet worden gestopt. Het daarvoor opgestelde
‘Biodiversiteitsverdrag’ dient strikt te worden gehandhaafd.
27. Wij ondersteunen onderzoek naar technologische hulpmiddelen voor de duurzame en eerlijke
productie van voedsel, dat veilig is voor menselijke consumptie.
28. We steunen voedselveiligheid en duurzame voedselproductie en stellen voor dat factoren zoals
voedselspeculatie, landbouwsubsidies, productie van biobrandstof, klimaatverandering en milieu, op
nationaal en waar nodig op internationaal niveau worden geregeld.
29. Er moeten wereldwijde afspraken worden gemaakt voor het gebruik van antibiotica en pesticiden.
30. De consumptie van vlees en andere dierlijke producten moet worden verlaagd. Daartoe moeten
subsidies, die de prijzen kunstmatig laag houden, worden verminderd. De visindustrie en alle vormen
van commerciële dierhouderij moeten zich voor 2020 houden aan internationale normen voor milieu en
dierenwelzijn. De bio-industrie moet binnen twee decennia worden uitgefaseerd.
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31. Dieren mogen niet worden gebruikt voor sportdoeleinden indien men op voorhand weet, of
redelijkerwijs kan vermoeden, dat het dier er schade van ondervindt. Tevens stellen wij dat de vangst
van bedreigde diersoorten per direct wordt stilgelegd en dat het doden van dieren met als hoofddoel
het gebruik van huid, pels of menselijk vermaak wordt verboden. Dierproeven moeten zoveel mogelijk
worden vermeden.
32. Schade aan ecosystemen door menselijk handelen moet worden bestreden. Waar mogelijk dienen
ecosystemen te worden hersteld. Hiertoe krijgen de Verenigde Naties een budget van 0,2 procent van het
bruto wereldproduct.
33. Wij roepen lokale bestuurders, vooral raadsleden en burgemeesters, op om lokale acties te initiëren op
het gebied van duurzaamheid.
34. Accountants moeten niet alleen het financieel jaarverslag van bedrijven controleren, maar ook aspecten
van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De richtlijnen hiervoor zullen worden opgesteld door
alle belanghebbenden.
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35. We roepen alle overheden op om sociale ongelijkheid te verminderen en om burgers aan te moedigen
deel te nemen aan de maatschappij. Overheden bieden burgers kansen en zijn verantwoordelijk voor
noodzakelijke diensten en basale behoeften, zoals water, voedsel en onderdak.
36. Iedereen heeft het recht op kwalitatief goed onderwijs. Basisonderwijs moet gratis en verplicht
zijn, middelbaar onderwijs beschikbaar en bereikbaar, en hoger onderwijs toegankelijk op basis van
capaciteiten. We zijn sterk voorstander van niet-formele en informele leermethoden, zoals online onderwijs,
beroepsonderwijs en levenslang leren. Het recht op onderwijs moet met spoed en zonder enige vorm van
discriminatie worden opgevolgd.
37. Elke burger heeft recht op toegang tot gezondheidszorg die voldoet aan de normen van Evidence Based
Medicine. Elke burger heeft daarnaast recht op gratis geneesmiddelen, voor zover deze zijn genoemd op
de ‘List of Essential Medicines‘ van de World Health Organization. Preventie dient een belangrijk aspect te
zijn van de gezondheidszorg.
38. We ondersteunen de individuele keuzevrijheid aangaande het kiezen van een partner en het krijgen
van kinderen volledig. Gendergelijkheid, toegang tot gezinsplanning, gezondheidsdiensten en seksuele
voorlichting zijn belangrijke factoren hierin.
39. Elke staat dient een gegarandeerd bestaansminimum te bepalen en ervoor te zorgen dat iedereen,
indien nodig, hierop aanspraak kan maken.
40. Betekenisvolle bijdragen aan de maatschappij zijn een belangrijke factor voor welbevinden. Iedereen
wordt aangemoedigd om te werken naar vermogen, in welke vorm dan ook. Dat kan bijvoorbeeld in het
huishouden, maar ook als vrijwilliger, ondernemer of werknemer.
41. Iedereen heeft het recht om deel te nemen aan de maatschappij. Het ‘Verdrag inzake Rechten van
Personen met een Handicap’ dient te worden geratificeerd en opgevolgd door alle staten. Mensen met
een handicap in een betaalde functie dienen ten minste het minimumloon te verdienen, ongeacht
productiviteit.
42. Duurzame economische ontwikkeling moet worden gestimuleerd door middel van toegang tot
kwalitatief goed onderwijs, het stimuleren van ondernemerschap, innovatie, het creëren van banen en
een banenmarkt die kansen biedt op basis van verdiensten.
43. We waarderen ons culturele en natuurlijke erfgoed zeer en ondersteunen het behoud van zowel
materieel als immaterieel erfgoed. Er dienen voldoende fondsen beschikbaar te komen om het erfgoed te
bewaren voor toekomstige generaties en om burgers erover te onderwijzen.
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44. Inkomen en vermogen moeten binnen landen beter worden verdeeld. Economische ongelijkheden
dienen dus te worden verminderd. We streven naar een netto Gini-coëfficiënt van 0.25 in elk land. Om dit
te bereiken is onder andere ons advies om een factor 30 te stellen voor het verschil tussen het minimumen maximumloon voor mensen in loondienst.
45. We beschouwen belasting als een fundamenteel middel voor staten om burgers diensten te bieden en
sociaal-economische rechtvaardigheid te bereiken. We willen dat belastingparadijzen worden afgeschaft.
Daartoe moeten alle overheden progressieve belastingen hanteren, belastingconcurrentie beëindigen,
belastingontwijking wettelijk verbieden en belastingontwijkers vervolgen.
46. We stellen voor om belasting op arbeid te verlagen en een progressieve belasting op kapitaal en
vermogen in te voeren, hetzij te verhogen. We adviseren mensen die meer dan 100 miljoen dollar bezitten
om zich aan te sluiten bij ‘The Giving Pledge’.
47. Wij ondersteunen het invoeren van maatregelen die speculatie op de financiële markten reguleren.
Maatregelen als de Tobintax, 0,1 procent belasting op handel in valuta en aandelen, alsmede het verbod
op short-selling en high-frequency-trading zijn hiervoor belangrijke instrumenten.
48. Centrale banken en financiële instellingen dienen zich te houden aan de ‘Code of Good Practices on
Transparency in Monetary and Financial Policies’, ontwikkeld door het Internationaal Monetair Fonds.
49. Wij vinden dat vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten tussen staten moet worden
bevorderd. Eerlijke en duurzame handel dient de norm te zijn om ongelijkheden tussen landen te
verminderen en lokale productie te bevorderen.
50. We stimuleren verdere regulering van de informele economie om de rechten van werknemers te
beschermen en ongelijkheden tussen de formele en informele sector te verminderen.
51. We adviseren het starten van een onderzoek naar de mogelijkheid om patenten af te schaffen en om
onderzoek en innovatie op andere manieren te stimuleren.
52. Corruptie moet krachtig worden bestreden. Alle staten moeten controleren of andere staten het
‘Verdrag van de Verenigde Naties tegen Corruptie’ implementeren en uitvoeren.
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53. Staten zijn primair verantwoordelijk voor het garanderen van veiligheid en het waarborgen van
mensenrechten. De internationale gemeenschap en niet-statelijke actoren assisteren staten hierbij. In het
geval van conflict dient de dialoog een leidende rol te hebben.
54. Staten hebben het monopolie op het gebruik van geweld. In staten waar de politieke rechten van alle
burgers worden gerespecteerd en voldoende veiligheid wordt geboden, streven we naar een geleidelijke
afschaffing van privébezit van vuurwapens.
55. Nationale uitgaven aan defensie mogen niet hoger zijn dan het nationale onderwijsbudget. De
internationale gemeenschap kan sancties opleggen aan landen die zich niet houden aan dit criterium.
56. Productie, bezit en verspreiding van nucleaire, biologische en chemische wapens, mijnen en
clusterbommen wordt verboden. Bestaande voorraden worden ontmanteld. Alle bestaande mijnenvelden
dienen onschadelijk te worden gemaakt door de relevante autoriteiten.
57. We stellen voor om in elk land de dienstplicht af te schaffen en in plaats hiervan een vorm van sociale
dienstplicht of maatschappelijke stage te introduceren.
58. Nationale wetgeving dient te worden aangepast aan internationale verdragen die zijn ondertekend
en geratificeerd door de desbetreffende staat. Verdragen van de Verenigde Naties dienen te worden
nageleefd door alle ondertekenaars.
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59. We stellen een hervorming voor van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Veiligheidsraad zal
bestaan uit de bestaande vijf permanente leden, zeven regionale zetels en acht roterende nationale zetels.
Het vetorecht wordt afgeschaft. Interventies kunnen alleen plaatsvinden bij een tweederde meerderheid
in de Veiligheidsraad, waaronder de ondersteuning van de betrokken regionale zetel.
60. In gevallen waar de VN Veiligheidsraad niet adequaat handelt om internationale vrede en veiligheid
te waarborgen, zal de Algemene Vergadering de zaak direct behandelen en kan deze bindende resoluties
aannemen om de internationale vrede en veiligheid te herstellen.
61. In het geval van een interventie door de Verenigde Naties dienen voldoende fondsen te worden
gereserveerd voor het onmiddellijke herstel van burgerdoelen, reconstructie en verzoening. Iedereen
binnen de vredesmacht draagt bij aan dit herstel.
62. We ondersteunen de versterking van de vredesmacht van de Verenigde Naties. We roepen lidstaten op
om een vast percentage van hun troepen en materieel te reserveren voor VN-vredesmissies. Deze troepen
en dit materieel zijn altijd beschikbaar voor de VN, behalve in het geval van nationale noodsituaties.
Interventies door een VN-vredesmacht vinden plaats in het kader van het ‘Handvest van de Verenigde
Naties’ en de leer van de ‘Responsibility to Protect’, die moet worden doorontwikkeld door de internationale
gemeenschap. De Verenigde Naties zijn aansprakelijk voor het handelen van de vredestroepen.
63. Gemarginaliseerde en kwetsbare groepen in een land hebben dezelfde rechten als de rest van de
bevolking. Aan etnische groepen kan een vergaande autonomie worden verstrekt binnen het domein van
de staat.
64. De rechten en het welzijn van vluchtelingen en ontheemden moeten worden gewaarborgd. De oorzaken
van vluchtelingen- en ontheemdenproblematiek dienen te worden aangepakt door de betrokken staten
en de internationale gemeenschap.
65. Onderwijs is cruciaal voor vreedzame samenlevingen. We roepen op tot een onderwijssysteem dat
kinderen waarden bijbrengt zoals tolerantie, empathie, dialoog en respect voor diversiteit. Dit vergroot
mondiaal burgerschap en wederzijds begrip. Bovendien roepen we op tot onderwijs in democratisch
burgerschap om de actieve deelname van burgers in het democratisch bestuur aan te moedigen.
66. We moedigen activiteiten en herdenkingen aan, met name voor en met jongeren, die bijdragen aan
dialoog en wederzijds begrip na conflicten.
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67. Internationale samenwerking is een essentieel middel om als wereldgemeenschap resultaten te
bereiken. We adviseren niet alleen internationale dialoog, maar ook financiering van ontwikkeling
en samenwerking in regionale en multilaterale organisaties. Verdere afstemming van internationale
samenwerking is nodig om de effectiviteit te verhogen. We roepen op tot verdere betrokkenheid van alle
belanghebbenden in de internationale besluitvorming.
68. We koppelen binnen het People’s Partnership landen aan elkaar. Deze landen ondersteunen elkaar in
het realiseren van de artikelen in de Liemers List. Het uiteindelijke doel is dat alle wereldburgers hun leven
als ‘goed’ kunnen waarderen, ofwel met tenminste een acht op schaal van tien.
69. Het People’s Partnership is ontwikkeld om vriendschap en begrip tussen twee landen te bevorderen.
Alle groepen in de maatschappij moeten in het partnerschap worden betrokken. Uitwisselingsprogramma’s
op het vlak van sport, onderwijs, bedrijfsleven, cultuur en toerisme worden zeer aangemoedigd.
70. Binnen twee decennia dienen huidige bilaterale samenwerkingsverbanden te worden afgerond of
binnen het People’s Partnership te worden gebracht. Het People’s Partnership is bedoeld om de primaire
vorm van bilaterale samenwerking te worden. De twee partnerlanden richten al hun inspanningen met
betrekking tot bilaterale samenwerking op elkaar.

DE LIEMERS LIST 4.0

13

71. We roepen alle partnerlanden op om uiteindelijk vier procent van hun Bruto Binnenlands Product (BBP)
te doneren aan een gedeeld People’s Partnership Fonds. Dit fonds wordt gebruikt voor de verwezenlijking
van de artikelen in de Liemers List en voor de doelstelling dat de burgers van beide landen hun leven als
‘goed’ waarderen. De belanghebbenden in beide landen bepalen samen, op transparante wijze en volgens
het geldende recht, hoe het geld wordt besteed.
72. We roepen alle partnerlanden op om één procent van hun Bruto Binnenlands Product (BBP) te
reserveren om inkomensverschillen tussen verschillende landenkoppels te egaliseren.
73.We roepen deVerenigde Naties op om richtlijnen op te stellen voor de bilaterale samenwerkingsverbanden,
met name wat betreft ontwikkeling, toezicht, evaluatie en financiële verantwoording. Een onafhankelijk
comité van de Verenigde Naties zal de externe controle hierop uitvoeren. Een vast percentage van het
People’s Partnership Fonds wordt voor dit doel gebruikt.
74. We stimuleren alle geledingen van de maatschappij, zoals overheden, non-gouvernementele
organisaties, verenigingen en individuen, om banden te creëren met vergelijkbare groepen in het
partnerland voor uitwisseling, samenwerking en wederzijdse ondersteuning.
75. Het People’s Partnership budget blijft beschikbaar voor partnerlanden voor een periode van vijf jaar.
Indien het budget niet is bestemd of uitgegeven binnen vijf jaar, kunnen de fondsen worden verdeeld
onder andere landenkoppels.
76. We moedigen partnerlanden aan om toe te groeien naar vrij verkeer van personen, goederen, diensten
en kapitaal.
77. Indien een partnerschap succesvol is, kan een landenkoppel een vergelijkbare relatie aangaan met een
of meer andere koppels.
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78. We hechten veel waarde aan het stimuleren van actief burgerschap op basis van dialoog, redelijkheid
en empathie. We roepen alle wereldburgers op om deze principes toe te passen in hun dagelijks leven.
79. Communicatie tussen mensen is van het grootste belang. We stellen voor dat alle mensen de
mogelijkheid krijgen om Engels te leren ter ondersteuning van de internationale dialoog. Dit onderwijs is
een aanvulling op de bestaande ondersteuning voor meertaligheid en culturele diversiteit.
80. We streven naar wereldwijd vrij verkeer van personen. Grenzen van nationale staten zullen alleen nog
worden gehanteerd waar het gaat om folklore, taal, sport en nationaal bestuur.
81. We roepen iedereen op om mensen in de directe omgeving op verschillende manieren te ondersteunen,
op basis van eigen mogelijkheden en de behoeften van deze mensen.
82. We moedigen alle mensen aan om zichzelf op hun eigen manier te ontwikkelen en te uiten, bijvoorbeeld
door middel van kunstvormen.
83. We vragen alle wereldburgers om voorstellen te doen voor een wereldvlag.
84. We vragen alle wereldburgers om voorstellen te doen voor een internationaal volkslied.
85. De Olympische Spelen zijn een prachtig voorbeeld van internationale gedachten en samenwerking.
Wij zien graag het ontwikkelen van dergelijke evenementen op het gebied van cultuur in alle continenten.
86. Elke vijf jaar wordt er een conferentie georganiseerd waarin de Liemers List wordt geëvalueerd en
aangepast.
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