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Midden - Oosten

EEN LUMINEUS IDEE

Uitnodiging aan de leden van de WFBN om hun
Nieuw Trans-Atlantisch
idee te verwezenlijken.
handelsverdrag: de kansen voor een wereldfederalistische
Iedereen is uniek. Iedereen heeft zo zijn eigen
socialist
gedachten. Zo ook over de vraag hoe inhoud te

In welke commissies van het
Europees Parlement zitten de
Nederlandse gedelegeerden?
Oekraïne
Nederland en de VN

geven aan de doelstelling van de WFBN en de
promotie daarvan. Misschien heeft u wel dat
lumineuze idee dat de WFBN weer op de kaart
zet. Het kan een bijeenkomst zijn, een activiteit,
een publicatie of iets anders. Stuur uw idee op
naar het bestuur van de WFBN
(bestuur@wfbn.nl). Het beste idee zal worden
uitgevoerd met financiële ondersteuning van de
WFBN.

Wereldburgers op Esperanto congres MarjolijnSnippe
UNESCO en Esperanto

Secretaris WFBN

U BENT NODIG !
Voor 15 euro per jaar bent u lid van de WFBN.
Iedereen is van belang, we hebben leden nodig! Met uw lidmaatschap geeft u aan
dat streven naar volwaardig wereldburgerschap voor ieder mens en opbouw van
een democratische wereldfederatie zinvol zijn.
15 euro per jaar is een laag bedrag aan contributie, meer mag ook.
Bankrekening IBAN: NL73INGB0000009764 t.n.v. Wereld Federalisten Beweging
Nederland
Als u al lid bent, overweeg dan een automatische periodieke opdracht om uw
bijdrage over te maken, of een notariële schenking met belastingvoordeel.
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enkele verwondering wekken. Verwonderlijk
is wel dat het bevoegd gezag, ondanks zijn
gedegen academische of universitaire
scholing, uit dat 'alleszins begrijpelijke' geen
lering weet te trekken. Een ergerlijke
fundamentele tekortkoming van onze
prominenten, waar het algemeen belang - de
leefbaarheid van onze planeet – met de dag
meer onder gebukt gaat.

Naar vrede in het Midden-Oosten.
Aangezien het duidelijk is dat het MiddenOosten-conflict schreeuwt om een oplossing
waarin alle partijen zich kunnen vinden, is het
de vraag wat wij ons bij zo'n alomvattende
oplossing moeten voorstellen.
Machtsstreven, irrationeel.
Als antwoord daarop voldoet de door de VN
gelanceerde twee-statenoplossing, VNresolutie 242, niet, hoe goed bedoeld ook. Wel
beschouwd is het Midden-Oosten-conflict
namelijk geen tweestaten- maar een mondiaal
probleem, dat een ieder aangaat, of je dat nu
wilt of niet. In feite houdt het daardoor de
hele wereld in de tang.
Dit houdt in dat het Midden-Oosten-conflict
als mondiaal probleem mondiaal aangepakt
dient te worden. De moeilijkheid is alleen dat
die eensgezinde mondiale aanpak politiek
gesproken niet bestaat, omdat die het
politieke overstijgt. De politiek dankt haar
bestaan nu eenmaal aan het streven naar
macht, waar het voeren van oorlog van
oudsher zijn oorsprong in vindt.
De oplossing van het Midden-Oosten-conflict
is zodoende gelegen in het doorbreken van
dat eeuwige machtsstreven. En dat is mogelijk
door het besef dat niet alleen het politieke
machtsstreven, maar bovenal het daaraan ten
grondslag liggende partijpolitieke bestel, als
irrationeel moet worden gekwalificeerd.
Onredelijk, omdat de machtsstrijd er sinds
mensenheugenis aan voorbijgaat dat leven
(zowel het menselijke, het dierlijke als het
plantaardige) per definitie altijd samen-leven
is, gelijk werken (zowel in de wereld van de
mens, als in die van dier en plant) per definitie
altijd samen-werken is.

Onomkeerbaar transformatieproces.
Gelukkig zal dit onacceptabele afbraakproces
niet eeuwig kunnen doorgaan, ervan
uitgaande dat op een goede dag de wal het
schip zal keren. Wat dat betreft heb ik het
gevoel dat wij dat keerpunt en de daarmee
gepaard gaande maatschappelijke
transformatie al voorbij zijn, met alle
hoopgevende consequenties van dien. Alleen
laat de maatschappelijke vertaling daarvan
nog op zich wachten. Maar dat is gelukkig een
kwestie van tijd, omdat het
transformatieproces met geen mogelijkheid te
stoppen is, hoe fel de gevestigde orde zich
daar ook tegen zal verzetten. Op voorhand een
verloren strijd, omdat de aan het
transformatieproces te danken
bewustwording, nimmer ongedaan gemaakt
kan worden, zoals de geschiedenis bewezen
heeft. Onze toekomst en die van onze
kinderen en kindskinderen, toch onze
eerste(!) zorg, zie ik dan ook met vertrouwen
tegemoet, alle doemscenario's en
onheilsprofetiën ten spijt.
Wouter ter Heide

In Memoriam: Een Ander Joods
Geluid (EAJG)-voorman HaJo
Meijer overleden
‘Discriminatie vind ik het
allerergste’

Machteloosheid.
Van dat universele gegeven geeft het bewind
van Netanyahu noch dat van Hamas en Fatah
enig blijk. Integendeel!
Helaas is dat manco niet alleen kenmerkend
voor het Midden-Oosten-beleid maar anno
2014 gaat dat op voor elk beleid, waar ook ter
wereld. De VN incluis. Onze machteloosheid
om de boven de partij- en landsgrenzen
uitstijgende wereldproblemen adequaat (met
vereende krachten) aan te pakken is daardoor
alleszins begrijpelijk en kan zodoende geen

“Mijn ouders heb ik nooit teruggezien”, aldus
Hans Joachim, HaJo Meijer tijdens het
interview, dat ik enkele jaren geleden met
hem mocht hebben. Als veertienjarige was de
jonge Duitse Jood zijn land ontvlucht. Zijn
broertje en hij werden na de Kristallnacht
door de ouders op de trein naar het
buitenland gezet, HaJo bleef in Nederland, de
ander reisde door naar het, wat later bleek,
veiliger Engeland. De ouders zouden later in
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snaarinstrumenten, als violen en altviolen,
bouwen als hij.
En natuurlijk ook het instrument zelf
bespelen. Toen ik voor het interview te voet
vanaf het station in Heiloo naar zijn huis liep,
hoorde ik al vlak bij de woning een prachtig
vioolduet opklinken. Zijn echtgenote
bespeelde de viool, HaJo zelf de altviool. Ook
onlangs bij de viering van zijn negentigste
verjaardag waren beiden nog enthousiast
voor hun gasten aan het musiceren. Hans
Joachim is op zaterdag 23 augustus in zijn
slaap overleden.

HaJo Meijer

Ben Cornelissen

het
concentratiekamp
bij
Terecin
(Theresienstadt) omkomen, HaJo werd in
1944 gearresteerd en kwam in “Auschwitz”
terecht, maar kon deze rampspoed
gelukkigerwijze navertellen.

Elisabeth de Vroome - Hamers
overleden
Bij het ter perse gaan van dit blad bereikte ons
het bericht dat Bep de Vroome (Elisabeth de
Vroome - Hamers) op 27 september 2014 is
overleden, op 93 jarige leeftijd. Niet iedereen
zal Beppie, zoals haar roepnaam was, gekend
hebben. Bep was jarenlang lid van het
bestuur. Zij organiseerde bijeenkomsten voor
de vereniging, waaronder de Pietersberg
conferenties. Op de conferentie van 1985 over
40 jaar Verenigde Naties, zijn zowel Johanna
Steijlen als ondergetekende voor het eerst met
de WFBN in aanraking gekomen. In 1990
heeft Johanna Steijlen haar taak overgenomen
omdat door de ziekte van haar man zij niet
regelmatig meer beschikbaar kon zijn.
Ons bestuurslid Ton Macel leerde haar kennen
bij de oprichting van de Nederlandse
Vereniging voor de Verenigde Naties
(www.nvvn.nl), waarbij zij ook actief
betrokken was. Bep rookte, kon net als Wim
Dirkson, een intelligente, scherpe blik,
werpen, afgewisseld met warmte die uit haar
ogen straalde. Ze had een grote werkkracht,
die de vereniging ten goede kwam. Als het
maar enigszins kon, bezocht ze onze
bijeenkomsten of reageerde ze op bijzondere
artikelen in onze nieuwsbrief. Door
gezondheidsproblemen was het echter de
afgelopen jaren voor haar niet meer mogelijk
te reizen en de wfbn samenkomsten te
bezoeken. Helaas is een oud kaderlid ons
ontvallen.

Aanleiding voor het gesprek thuis in Heiloo bij
en met de voorman en medeoprichter van Een
Ander Joods Geluid was het verschijnen van
zijn boek “Het Einde van het Jodendom”. Het
maakte mij nieuwsgierig dat zo iemand, die
vanwege zijn afkomst naar een
vernietigingskamp is afgevoerd, zijn
medemensen toch voorhoudt, dat ze na het
grondvesten van de Staat Israël vervolgens op
de verkeerde weg zijn beland.
“Israël zal nooit een heilstaat worden, zolang
het Joodse volk de Palestijnen – hun vroegere
medeburgers immers – discrimineren”. En
desgevraagd: “Ja, inderdaad is het
concentratiekamp een vreselijke ervaring
geweest, maar het is nog erger als je als een
soort dwingeland de ander voortdurend
bedreigt en zijn economie ondermijnt. Ook de
Palestijn heeft recht op zijn bestaan.
Uiteindelijk ondermijnt Israël daarmee zijn
eigen bestaan”.
Als jonge jongen had hij ook bij zijn komst in
1938 in Nederland al een vorm van
discriminatie ervaren, toen hij wel goed voor
de ambachtsschool werd bevonden maar zijn
wens om naar het gymnasium te kunnen,
werd niet werd ingewilligd. Na de
oorlogsjaren was het getij gekeerd en kreeg
hij alsnog zijn kansen, studeerde in Delft
theoretische natuurkunde, wat zijn latere
loopbaan bij Philips ten goede kwam. Toch
bleek ook de ambachtsschool voor HaJo nuttig
te zijn geweest: niemand kon immers zo goed

Redactie
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Opvallend was de rol van de OESO
(Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling) en het
partnerschap dat minister Ploumen met de
OESO heeft in het kader van de nieuwe VNontwikkelingsdoelen.
Verder is een bijzondere bijeenkomst
georganiseerd over de rechten van inheemse
volken. Minister Ploumen zal daaraan
deelnemen en spreken over rechten op land
en natuurlijke hulpbronnen.
Uiteraard kwam Nederlands streven naar een
tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad aan de
orde. Het lobbyen gaat onverminderd voort.
Er zijn twee zetels te vergeven en drie
gegadigden daarvoor: ook Italië en Zweden
begeren een zetel. De tijd zal leren van wie het
lobbywerk de meeste vruchten afwerpt.

Wat gaat Nederland doen bij de
Verenigde Naties?
Op maandag 15 september heeft weer de
jaarlijkse briefing voor de NVVN bij
Buitenlandse Zaken plaatsgevonden. Een
week eerder hadden de ministers
Timmermans en Ploumen een brief gestuurd
aan de Tweede Kamer waarin ze de instructies
aan de Nederlandse delegatie voor de 69e
sessie van de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties toelichtten. Yvonne
Donders, voorzitter van de NVVN, juichte de
passage in de inleiding van de brief toe waarin
de ministers schreven dat de Verenigde Naties
voor Nederland de belangrijkste
internationale organisatie blijft voor de
handhaving van internationale vrede en
veiligheid, mensenrechten en ontwikkeling.
Drie ambtenaren van het ministerie,
waaronder Koen Davidse, directeur
Multilaterale Instellingen en Mensenrechten,
verzorgden de briefing over de instructies.
Uiteraard kwamen de probleemgebieden aan
de orde: Oekraïne, Rusland, Syrië,
Islamitische Staat (IS), ebola, enz. Maar ook
werd de aandacht gevestigd op een aantal
lichtpunten, zoals de verdere uitwerking van
de 17 nieuwe post-2015-doelen, de
Sustainable Development Goals (SDG’s), de
opvolgers van de Millenniumdoelen. De
doelstellingen “armoede de wereld uit”,
“duurzaamheid” en “mensenrechten” blijven
speerpunten.
Anders dit jaar is dat op dinsdag 23
september de Secretaris-Generaal van de VN
een speciale Klimaattop heeft gepland, reden
waarom de Algemene Vergadering pas op
woensdag opent in plaats van op de
gebruikelijke dinsdag. Diverse bewindslieden
zullen aanwezig zijn, evenals koningin
Maxima.
Al met al zal de 69e sessie van de Algemene
Vergadering een complexe sessie worden
waarbij veel thema’s voorbij zullen komen:
o.m. "post"2015, armoedebestrijding,
partnerschap met het bedrijfsleven,
Responsibility to Protect (R2P), LGTB’s
(rechten van Lesbiënnes, Gays (Homofielen),
Transsexuelen en Bisexuelen), vredesmissies,
de jeugd, vrouwenrechten in conflictgebieden
en vrijheid van godsdienst. Ook zullen veel
bilaterale gesprekken plaatsvinden.

Marjolijn Snippe en Olav Meijer
Het onderstaande artikel is geschreven vanuit
een sociaal-democratisch engagement. Het
belicht welke regels vanuit deze visie in het
nieuwe trans-atlantische handelsverdrag
opgenomen zouden moeten worden. In de
volgende nieuwsbrief komt een andere
invalshoek. (Peter Davidse, redactie)

Trans-Atlantische
vrijhandelszone: een kans op
meer regulering
De Verenigde Staten en de Europese Unie
onderhandelen over een trans-Atlantische
vrijhandelszone. Een nog verdere liberalisatie
van markten dreigt, maar dat hoeft niet. De
onderhandelingen bieden ook een kans om
wereldwijd de bescherming van arbeid en
milieu te reguleren.
De trans-Atlantische vrijhandelsonderhandelingen (TTIP) zijn te weinig
voorwerp van echt debat, zowel in Nederland
als in België. Ook onder sociaal-democraten,
voor wie dit een prioriteit zou moeten zijn. De
huidige onderhandelingen zijn niet de eerste
poging te spreken over een trans-Atlantische
markt. Sinds begin jaren negentig, na de
Koude Oorlog, zijn er om de paar jaar
pogingen geweest om zulke gesprekken op te
starten, om zo de relaties tussen de VS en de
EU op een nieuwe, economische leest te
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schoeien. Die zijn telkens stukgelopen op een
gebrek aan wil of interesse aan een van beide
zijden van de Atlantische Oceaan.
Waarom is het deze keer dan wel gelukt?
Omdat voorstanders in Brussel en
Washington van de crisis in het westerse
kapitalisme en de (daardoor nog snellere)
opkomst van China gebruik hebben gemaakt
om een vrijhandelszone als oplossing voor te
stellen. Groei en werkgelegenheid zijn altijd
de voordelen geweest waarmee voorstanders
van vrijhandel hun zaak verdedigden. Nieuwe
buitenlandse markten bieden exportkansen
voor de eigen bedrijven, en meer buitenlandse
concurrentie zorgt ervoor dat in eigen land de
middelen efficiënter worden ingezet, wat leidt
tot meer groei, en dus meer banen, zo gaat de
redenering ontleend aan de klassieke
economie. Ook de Europese Commissie
verdedigt haar vrijhandelsbeleid al lang op die
manier.
Voor het TTIP worden grote (en misschien zal
later blijken groteske) voorspellingen
gemaakt. Het akkoord zou voor een extra
jaarlijkse groei van 0,5% van het bruto
binnenlands product zorgen, of omgerekend
een extra € 545 aan koopkracht per modaal
gezin (vanaf 2027, dat wordt dan meestal
weer verzwegen). Dat, zo vertelt de
Commissie in één adem door, zonder de
begroting met één euro te bezwaren. In de
langgerekte crisis waarin we nog steeds
verkeren is dat natuurlijk een aantrekkelijk
perspectief. Aan Amerikaanse zijde worden
gelijkaardige voordelen voorspeld.
Een tweede motivatie die meer ‘off the record’
wordt geuit, is om via het akkoord het westers
economisch blok (of vermeende blok) te
versterken om te vermijden dat China binnen
de kortste keren de lakens uitdeelt in de
internationale economie. Hoewel China begin
2014 de VS voorbijstak als grootste
handelsnatie ter wereld en volgens sommige
voorspellingen binnen enkele jaren al de
grootste economie zal worden, zijn de EU en
de VS samen goed voor bijna de helft van het
wereldwijde bbp en voor een derde van de
wereldhandel. Als zij nu samen afspraken
maken over de voorwaarden waaraan handel
moet voldoen, dan is de rest van de wereld,
inclusief China, verplicht te volgen. Hoe langer
men daarmee wacht, hoe meer men de kans
aan China geeft om de toekomstige spelregels
te bepalen, zo gaat de redenering. De

Europese Commissie stelt tegelijkertijd dat
het akkoord wel tot mondiale regels zal
leiden, maar dat de rest van de wereld, ook
China, er economisch wel bij zal varen.
DE VRIJHANDELSZONE MOET VOORKOMEN
DAT CHINA DE SPELREGELS GAAT DICTEREN
Voor sommige atlantici gaat het strategisch
belang van dit akkoord voorbij het
economische. Niet voor niets wordt er naar
het TTIP wel eens verwezen als een
‘economische NAVO’. Met een multipolaire,
onzekere toekomst in het vooruitzicht,
waarbij de VS ook nog eens het vizier naar
Azië hebben verplaatst, zou het geopolitiek
gezien onontbeerlijk zijn voor de EU om de
banden met de VS aan te halen. De spanningen
met Rusland van de voorbije weken zetten dit
argument natuurlijk enorm kracht bij. Ook
zou Amerikaans schaliegas Europa kunnen
helpen minder energieafhankelijk te worden
van Rusland, menen voorstanders.
Met dit discours is het toch gelukt om in de
EU, en de VS, voldoende steun te vinden voor
de start van de onderhandelingen. Al
gebeurde dat, zeker in de EU, niet zonder slag
of stoot. Inzake handelsbeleid zitten de
lidstaten niet aan het EU-stuur, maar op de
achterbank, vanwaar ze eventueel wel aan de
handrem kunnen trekken. De Europese
Commissie heeft de bevoegdheid om
onderhandelingen voor te stellen en
vervolgens ook te voeren, maar in nauw
overleg met de lidstaten. Sinds het Verdrag
van Lissabon moet ook het Europees
Parlement zijn goedkeuring geven aan
handelsakkoorden. Hoewel de Commissie
deze instemming formeel niet nodig heeft om
onderhandelingen te starten, is dat politiek
gesproken wel zo, en geeft het Parlement net
als de Raad van Ministers aan wat het van de
onderhandelingen verwacht.
Een sociaal-democratisch standpuntanti
Sociaal-democraten hebben een moeilijke
verhouding met handelsbeleid.
Internationalisme en openheid zitten in het
sociaal-democratische DNA en dus zijn
sociaal-democraten intuïtief ook voor
economische internationale samenwerking en
liberalisering. Bovendien kleeft aan
protectionisme een reactionaire,
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nationalistische connotatie waarmee zij niet
willen worden geassocieerd. Maar
ongereguleerde vrijhandel ondermijnt de
sociale bescherming waar socialisten op
nationaal niveau decennialang voor hebben
gevochten. Arbeidswetgeving en sociale
bescherming hebben als functie te vermijden
dat werkgevers werknemers tegen elkaar
kunnen laten opbieden om toch maar een
baan te verwerven of te behouden. Maar als
de bedrijven ongehinderd hun activiteiten
kunnen verhuizen naar landen waar
wetgeving minder streng is en zij van daaruit
hun producten vrij op de markt kunnen
brengen, dan wordt de nationale bescherming
ondergraven, Sociaal-democraten moeten
opletten dat antiprotectionisme niet gebruikt
wordt om legitieme (sociale en ecologische)
bescherming te ondermijnen.
Vanuit dat besef spreken sociaal-democraten
al sinds de jaren negentig over de noodzaak
van ‘globalisering met een menselijk gezicht’
of ‘gereglementeerde globalisering’ en vragen
ze om ‘sociale clausules’ in handelsakkoorden.
De EU neemt tegenwoordig standaard een
hoofdstuk ‘duurzame ontwikkeling’ op in
handelsakkoorden, maar dat stelt niet erg veel
voor en is ook niet afdwingbaar.
Het goede nieuws is: op dat vlak zijn de VS al
verder. De VS nemen vrij ambitieuze sociale,
ecologische normen op in hun
handelsakkoorden en maken die ook
afdwingbaar. Soms worden ze daarin
tegengewerkt door de partnerlanden, zoals in
de Pacific-Partnership-onderhandelingen met
twaalf landen rond de Stille Oceaan. Tegelijk
hebben de VS natuurlijk zelf een aantal
belangrijke sociale en milieuakkoorden niet
geratificeerd, zoals fundamentele
arbeidsnormen van de internationale
Arbeidsorganisatie en het Kyoto-protocol
voor het tegengaan van klimaatverandering,
en ligt het niveau van sociale bescherming en
milieubescherming in de VS over het
algemeen lager dan in de EU.
Sociaal-democraten moeten dan ook een
offensieve campagne voeren ten opzichte van
dit akkoord. Daarvoor moeten ze eigenlijk
vooral de Commissie zeer strikt aan haar
beloftes houden. Europese bescherming mag
niet worden verlaagd, niet rechtstreeks, maar
zeker ook niet indirect doordat er een transAtlantische markt zou komen met een ongelijk
speelveld, waarbij Amerikaanse bedrijven die

door minder lasten en regelgeving worden
gehinderd, oneerlijk kunnen concurreren met
Europese.
Het TTIP moet worden aangewend om de VS
hun verantwoordelijkheden te laten opnemen
in de bestrijding van klimaatverandering en in
het garanderen en bevorderen van
fundamentele sociale rechten. Het is dus niet
een kwestie van de lat die de Commissie heeft
gelegd naar beneden te halen – door allerlei
uitzonderingen over specifieke zaken te
bedingen – maar juist om die lat naar boven te
halen.
Als zo’n progressief akkoord zou lukken, dan
staan de EU en de VS samen inderdaad sterk
om ook van de opkomende economieën te
eisen dat ze, uiteraard naar gelang hun niveau
van ontwikkeling, niet concurreren door lakse
sociale regelgeving en lakse klimaat- en
milieuregelgeving. Doen ze dat wel, dan
kunnen ze uitgesloten worden van – of
moeten een extra importbelasting betalen
voor – toegang tot de trans-Atlantische markt,
goed voor de helft van de wereldeconomie.
Zonder die progressieve elementen, die
inderdaad garanderen dat verdere
liberalisering hand in hand gaat met sociale
bescherming en milieubescherming, zouden
sociaal-democraten niet akkoord moeten gaan
met een trans-Atlantische markt.
Er bestaat in de wereld van vandaag geen
gebrek aan geliberaliseerde markten, maar
wel een gebrek aan regulering, rechtvaardige
verdeling en bescherming van het milieu. Dat
zou de les moeten zijn van de crisis die we
kennen. Deze ondubbelzinnige positie zou een
centrale plaats moeten innemen in het
programma van de sociaal-democraten bij de
Europese verkiezingen van mei 2014.
Maar we mogen niet naïef zijn. De kans dat dat
zo’n progressieve uitkomst wordt bereikt, is
klein. De EU slaagt er immers intern nog niet
eens in om sterke sociale afspraken te maken
en zet in het klimaat en energiebeleid stappen
terug. Het is ook veelzeggend dat de grootste
voorstanders van het TTIP (en de
soevereiniteitsoverdracht die ermee gepaard
gaat) vaak degenen zijn die anders roepen dat
de EU niet bevoegd mag worden voor sociale
en fiscale zaken. Dat toont de gevaarlijke,
conservatieve motieven aan van sommigen bij
dit akkoord.
Waakzaamheid is dan ook geboden. We
moeten de lat zeer hoog blijven leggen.
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Commissie, met haar Franse partijgenoot op
de belangrijke post economie, fiscaliteit en
douane.
Opmerkelijk is dat de Duitse SPD, socialisten,
niet (meer) de grootste delegatie leveren
binnen de Socialistische en Democratische
fractie. De Italiaanse socialisten, de
Democratische Partij onder leiding van de
charismatische premier Matteo Renzi, haalden
41 procent van de stemmen in hun land; meer
dan de Italiaanse Eurosceptische partij “Vijf
sterren” onder leiding van de voormalige
komiek Beppe Grillio (21 procent) of Forza
Italia, onder leiding van voormalig premier
Silvio Berlusconi (17 procent). Lega Nord,
“vrienden van Geert Wilders” behaalde ruim 6
procent.

Dit is een ingekort artikel geschreven door
Ferdi de Ville, gepubliceerd in het blad
Socialisme en Democratie 2 april 2014, en
door Jan/Kees Koning op de webstek van het
PvdA Europa netwerk. Daar is de gehele tekst
ook na te lezen.
ps://europanetwerk.pvda.nl/2014/06/08/tran
s-atlantische-vrijhandelszone-een-kans-opmeer-regulering-ferdi-de-ville/

Kandidaat Europees Parlement
voorzitter Europese Commissie
Voor de eerste keer in de geschiedenis is een
door het Europees Parlement (EP)
aangewezen kandidaat gekozen tot voorzitter
van de Europese Commissie.
De Europese volkspartij, waarvan het CDA lid
is, kreeg de meeste stemmen van de EU
burgers. Als grootste partij hebben zij ook de
voorzitter van de Europese Commissie
geleverd: Jean Claude Junker, een echte
Europeaan. Politiek is ook baanjes verdelen:
de voorzitter van het Europeese Parlement
blijft een socialist, uit de tweede grootste
partij, de sociaal-democraten.
In Frankrijk was de socialistische partij van
president Hollande niet in staat de extreem
rechtse Marine LePen afdoende weerwoord te
bieden, haar partij, die uitdrukkelijk antiwereldfederalistische standpunten naar voren
brengt, werd fors groter heeft nu 25 zetels in
het Europees Parlement, één minder dan de
26 in de hele Nederlandse delegatie!

Ik zal regelmatig in Één Wereld verslag doen
over de activiteiten van het Europees
Parlement, de Europese Commissie en de
Europese Raad (Europese regeringsleiders en
de Franse President). En verslag doen over de
politieke-, economische- en financiële
ontwikkelingen binnen de Europese Unie.
Nederlandse Euro-parlementariërs in de Commissies
van het Europees Parlement
Europese VolksPartij, CDA
Esther de Lange: Commissie Economische en Monetaire
Zaken, Lid; Commissie Industrie, Onderzoek en Energie,
plaatsvervanger (plv)
Wim van de Camp: Commissie Vervoer en Transport,
Lid; Begrotingscontrolecommissie, plv (plv); Commissie
Internationale Handel, plv (plv)
Jeroen Lenaers: Commissie Sociale Zaken, lid;
Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en
Binnenlandse Zaken, plv
Lambert van Nistelrooij: Commissie Regionale
Ontwikkeling, lid; Interne Markt en
Consumentenbescherming, plv
Annie Schrijer-Pierik: Commissie Milieu-beheer ,
Volksgezondheid en Voedsel-veiligheid, Lid; Commissie
Landbouw en Plattelandsontwikkeling, plv

Peter Davidse

“Uit de Brusselse wandelgangen”
Op 22 mei 2014 jl. waren er de verkiezingen
voor het Europees Parlement.
De vijfentwintig Nederlandse Europarlementariërs zijn allen gekozen in
verschillende commissies van het Europees
Parlement.
Vermeldenswaardig - zeker voor mij als
overtuigde sociaal democraat – is dat Agnes
Jongerius van de PvdA vice-voorzitter is van
de Commissie Werkgelegenheid en Sociale
Zaken. Zij kan mede de politieke agenda
bepalen van het Europees Parlement en
“grote” invloed hebben op de Europese

Socialisten & Democraten, PvdA
Agnes Jongerius: Commissie Werkgelegenheid en Sociale
Zaken, Lid
Kati Piri: Commissie Buitenlandse Zaken, Lid Paul Tang:
Begrotingscommissie, Lid; Com-missie Economische en
Monetaire Zaken, Lid
Europese Conservatieven en Hervormers,
SGP/Christen Unie
Bas Belder: Commissie Buitenlandse Zaken, Lid;
Commissie Landbouw en Plattelands-ontwikkeling, plv
Peter van Dalen: Commissie Visserij, Lid;
Commissie Verkeer en Toerisme, Lid
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Naast commissies werkt het parlement ook
met delegaties, zo is de christen-democrate
Ester de Lange gekozen tot ondervoorzitter
van de delegatie voor Irak. Hans van Baalen is
voorzitter van de delegatie voor Japan. Een
vollediger overzicht vindt u door het volgen
van de links, onderaan dit artikel.

Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
VVD en D66
Hans van Baalen: Commissie Buitenlandse Zaken, Lid;
Subcommissie Veiligheid en Defensie, Lid (en fractiecoördinator); Commissie Internationale Handel, plv
Gerben-Jan Gerbrandy : Commissie Milieubeheer,
Volksgezondheid en Voedselveiligheid, Lid;
Begrotingscommissie, plv; Commissie Industrie,
Onderzoek en Energie, plv
Jan Huitema: Commissie Landbouw en
Plattelandsontwikkeling, Lid; Commissie Milieubeheer,
Volksgezondheid en Voedselveiligheid, plv
Mathijs van Miltenburg: Commissie Regionale
Ontwikkeling, Lid; Commissie Interne Markt en
Consumenten-bescherming, plv; Commissie Verkeer en
Toerisme, plv
Cora van Nieuwenhuizen: Commissie Interne Markt en
Monetaire Zaken, Lid; Commissie Industrie, Onderzoek
en Energie, plv
Marietje Schaake: Commissie Internationale Handel, Lid;
Com. Buitenlandse Zaken, plv;
Subcommissie Mensenrechten, plv
Sophie in ’t Veld: Commissie Burgerlijke Vrijheden,
Justitie en Binnenlandse Zaken, Lid
Commissie Economische en Monetaire Zaken, plv;
Commissie Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid,
plv.

Jan-Kees Koning,
Hij was lid van het campagneteam van Paul Tang, tijdens
de Europese lijsttrekkersverkiezingen binnen de Partij
van de Arbeid, en lid van het Landelijk Campagneteam
van de PvdA voor de Europese verkiezingen van mei
2014. De komende vijf jaar zal hij de PvdA-delegatie
ondersteunen binnen de S&D-fractie in Brussel en
Straatsburg.
https://europanetwerk.pvda.nl/wieiswie/jan-keeskoning/
http://www.europanu.nl/id/vh7dowcidlzm/parlementaire_commissies_eur
opees
http://www.parlement.com/id/vh8lnhrsr2z1/de_neder
landse_delegatie_in_het_europese
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/parlia
mentary-committees.html

GUE/NGL Een Ander Europa Is Mogelijk,
Socialistische Partij
Anja Hazenkamp: Commissie Landbouw en
Plattelandsontwikkeling, plv; Commissie Visserij, plv;
Commissie Verzoekschriften, plv
Dennis de Jong: Begrotingscontrolecom., Lid
Com. Interne Markt en Consumentenbe-scherming, Lid;
Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en
Binnenlandse Zaken, plv
Anne-Marie Mineur: Commissie Internationale Handel,
Lid; Subcommissie Mensenrechten, plv; Commissie
Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid, plv

De EU en de oorlog in de
Oekraïne
Een kernwaarde van wereldfederalisten is het
vervangen van oorlog door mensen die met
elkaar spreken in onderhandelingen, bij
arbitrage, voor de rechtbank of in een
parlement. Door een adequate staatsinrichting
willen we hiervoor de basisvoorwaarde
scheppen, door goed beleid en een een goede
uitvoering hiervan welvaart en vrede houden.
Ik dacht dat de Europese Unie hier ook voor
stond, maar in de Oekraïne is de EU, met de
VS, het nieuwe regime in Kiev, de separatisten
en de Russische Federatie, mede
verantwoordelijk voor de oorlog met
duizenden doden, honderdduizenden
vluchtelingen en grote verwoestingen. We
moeten ons zelfs de vraag durven stellen of de
EU niet in belangrijke mede-veroorzaker van
deze oorlog en humanitaire ramp is.

Groenen/ ALE GroenLinks
Bas Eickhout: Commissie Milieubeheer,
Volksgezondheid en Voedselveiligheid, Lid
Commissie Economische en Monetaire Zaken, plv;
Commissie Vervoer en Toerisme, plv
Judith Sargentini: Commissie Burgerlijke Vrijheden,
Justitie en Binnenlandse Zaken, Lid
Commissie Ontwikkelingssamenwerking, plv
Subcommissie Mensenrechten, plv
Niet Ingeschrevenen PVV
Marcel de Graaff: Commissie Buitenlandse Zaken, Lid
Com. Internationale Handel, plv
Hans Jansen: Ontwikkelingssamenwerking, Lid;
Werkgelegenheid en Sociale Zaken, plv
Vicky Maeijer: Commissie Rechten van de Vrouw en
Gendergelijkheid, Lid; Commissie Burgerlijke Vrijheden,
Justitie en Binnenlandse Zaken, Lid; Commissie Verkeer
en Toerisme, plv
Olaf Stuger: Commissie Regionale Ontwikkeling, Lid
Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en
Voedselveiligheid, plv

De afgelopen winter zagen we vaak beelden in
het nieuws van demonstranten op het Maidan
-plein in Kiev. Ergens in het midden tussen de
Atlantische oceaan en het Oeral-gebergte, in
het hart van geografisch Europa. De
boodschap in de media was duidelijk: wij zijn
vreedzame demonstranten die af willen van
de corrupte en autocratische president. Hij
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mag dan gekozen zijn, wij bezetten het plein
en regeringsgebouwen om hem en zijn kliek
weg te krijgen. Een zo op het eerste gezicht
vreedzame en eerzame strijd, gevoerd door de
Oekraïners zelf. Maar er waren ook vele
trainingen in democratie betaald en
uitgevoerd door trainers uit de VS en de EU.
De demonstranten en hun organisaties kregen
veel steun in geld, organisatie-advies,
politieke uitspraken en beloofde
handelsakkoorden. Dit had instemming en
sympatie van ons als EU burgers. De revolutie
slaagde. De revolutionairen kregen de macht.
Na vele maanden en een bloedige dag met 30
doden trad de president af.

adviseurs van de EU en de VS en onze leiders
wisten dit dus ook. Dat wil zeggen dat zij door
de openlijke steun en het doorzetten van
nieuwe verdragen met de EU bewust hebben
aangestuurd op deze confrontatie. Als de
deskundige adviseurs dat niet goed
voorspelden, of leiders zeggen door de oorlog
verrast te zijn, dan maakt dit de revolutie en
wisseling van de Oekraïnse regering nog geen
succes. Noch ontslaat dat onze EU-leiders van
de verantwoordelijkheid. De EU is, bewust of
onbewust, mede verantwoordelijk voor deze
oorlog. Een zelfde soort redenering geldt voor
de verantwoordelijkheid van de VS.
De EU en de VS hebben nagelaten druk te
zetten op de nieuwe regering in Kiev om te
onderhandelen met de separatisten. Integendeel, ondanks de beginnende oorlog en
de humanitaire ramp steunen zij en de VS de
'niet-autoritaire en democratische' machthebbers door geld, een associatie verdrag, en
het zenden van militairen naar de NAVO
Oostgrens. Zij besloten ook tot economische
sancties tegen Rusland.
De betrokkenheid van de leiders van de EU en
de VS gaat ver. Indirect zijn zij medeschuldig
aan de ramp met de MH-17. Zij hadden deze
oorlog kunnen voorkomen, maar hebben dit
niet gedaan. Met tragische gevolgen. De EU
was niet opgericht om een kwart eeuw na
beeindiging van de Koude Oorlog door de wil
tot expansie naar het Oosten medeveroorzaker te zijn van een burgeroorlog met
externe inmenging na een revolutie. 12 jaar
langer autoritair bestuur zou niet zoveel
slachtoffers hebben gemaakt, de economische
groei niet hebben afgeremd, de samenwerking binnen de OVSE minder op de proef
hebben gesteld.

Enkele maanden later zien we geen
democratische regering die onderhandelt over
een goede verdeling van bevoegdheden. De
voormalige demonstranten, die tegen
autoritair optreden waren, zijn een oorlog
begonnen in eigen land, tegen een deel van het
eigen volk. De regering zendt liever
jachtbommen-werpers, tanks en in allerijl
opgeleide fanatiekelingen naar wat de
minister-president openlijk voor de televisie
'de bastaards' noemt, dan een referendum te
organiseren over afscheiding of te
onderhandelen met de separatisten over een
nieuwe grondwet. Honderdduizenden zijn
gevlucht, weg uit het gebied, hun eigen land
uit, de grens over naar buurland Rusland.
Huizen van tienduizenden onschuldige
burgers zijn verwoest. Duizenden doden zijn
slachtoffer van de mislukte vreedzame en
democratische revolutie tegen het autoritaire
regime. De nieuwe regering, met grote steun
vanuit West-Europa en de VS heeft gefaald.
Het kan ook anders in Europa, dat bewijzen de
referenda in Schotland en op de Krim.

Peter Davidse

Wereldburgers op Esperanto
congres

Wie is er verantwoordelijk voor deze oorlog,
en daarmee ook medeverantwoordelijk voor
het neerstorten van de vlucht MH-17? Is dat
alleen de Russische president Poetin, zoals we
veel in onze media horen? Dat is een veel te
gemakkelijk en onjuist antwoord. Het eerste
wat sneuvelt in een oorlog is de waarheid, is
een bekend gezegde.
Volgens Rob de Wijk van het Haags Centrum
voor Strategische Studies wisten de experts
dat er na de opstand in Kiev een burgeroorlog
zou uitbreken. De militaire planners en

Inter pli ol 80 organizaĵoj, ankaŭ la
mondcivitanoj aktive partoprenis la
universalan kongreson de UEA en Buenos
Aires Argentino, fine de julio 2014. Feliĉe oni
povas konstati ke la ideo pri mondcivitaneco,
pri mediprotektado je internacia nivelo, je
partnerecoj por solvi komunajn problemojn
pli kaj pli estas sentata kaj la homoj volas
ricevi informojn.
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Ghin ni dankis al la elokventeco kaj
diplomatiaj kapabloj de prof. Ivo Lapenna. La
Inauguron en la Palacio Legislativo
(Parlamentejo), kie en 1954 la 8a Ghenerala
Asembleo de Unesko rezoluciis, nun cheestis
la urbestrino de Montevideo (1,5 milionoj da
logxantoj), Ana Olivera, kaj la tutregiona
direktorino de Unesko, Lidia Brito. Ambau tre
simpatie nin alparolis, montrante la samajn
idealojn: pacedukado per kulturo kaj scienco.
Jam la Ghenerala Direktorino Irina Bokova
okaze de la Tago de la Gepatra Lingvo (21
februaro) montris idealojn kaj celojn plene
konformajn kun tiuj de la Esperanto-movado.
Tio - dank' al la interveno de la ILEIprezidantino Mireille Grosjean igis Uneskon
interrete publikigi la paroladon de s-ino
Bokova ne nur en la ses laborlingvoj kaj la
bulgara, sed unuafoje ankau en Esperanto.
S-ino Grosjean organizas la Trian Tutmondan
Kolokvon pri Esperanto-instruado por majo
2015 en Svislando. Jam la kantono Neuchâtel
invitis la edukministrojn de la 180 MembroShtatoj, do ankau la nederlandan.
En la Rezolucio de la 47a ILEI-konferenco
krome ni alvokas al traduko au almenau
resumo de gravaj mondliteraturajhoj
pacedukaj, specife el Afriko, apenau atentata
en la 49-titola serio 'Oriento-Okcidento',
patronata de Unesko.
Pliaj informoj peteblaj de
Rob Moerbeek. (moerbeekr@gmail.com )

Ronald Glossop(L) en Giuseppe Grattapaglia
La prelegoj de la kongreso estis je alta nivelo
kaj ni ĝojas montri ke ni mondcivitanoj
partoprenas en la ĝustaj medioj.
Antaŭen ĉiam kaj " la nepoj nin benos, se ni
pacience eltenos ". (...la nepoj nin Be(ZO)nos,
se ne ....)
Vertaling: Ook de wereldburgers waren
vertegenwoordigd tussen de meer dan 80
organisaties die hebben deelgenomen aan het
congres van de Universele Esperanto
Associatie eind juli 2014 in Buenos Aires,
Argentinië. Het geeft een goed gevoel te
constateren dat het idee van
wereldburgerschap, de bescherming van de
aarde en partnerschap voor het oplossen van
gemeenschappelijke internationale
problemen steeds meer belangstelling trekt,
en er steeds nieuwe mensen zijn die
informatie vragen. De presentaties waren van
een hoog niveau, en wij konden laten zien dat
de wereldburgers op vele terreinen mee doen
waar dat nodig is. Steeds voorwaarts! De
kleinkinderen zullen ons zegenen. (......de
kleinkinderen zullen ons zegenen/nodig
hebben. Zo niet.....)

Esperanto en UNESCO
De 47e Conferentie van ILEI (Esperantoleraren) is in juli gehouden te Montevideo,
Uruguay, ter viering van de gunstige, 60-jarige
UNESCO-Resolutie over het Esperanto. Deze
hebben we te danken aan de welsprekendheid
en diplomatieke gaven van prof. Ivo Lapenna.
De Inwijding van de Conferentie in het
'Palacio Legislativo' (parlementsgebouw)
werd nu bijgewoond door de burgemeester
van de miljoenenstad, mevr. Ana Olivera, en
de UNESCO-Directrice van het hele gebied,
Lidia Brito. Beiden spraken ons sympathiek
toe, waarbij gewezen werd op de gelijke
idealen: vredeseducatie d.m.v. cultuur en
wetenschap.
Al eerder had de Directrice Generaal van de
UNESCO, Irina Bokova, t.g.v. de Dag van de
Moedertaal (21 februari) op idealen en
doelstellingen gewezen, die volkomen

Ursula Grattapaglia, zij is grootmoeder, actief
wereldburger, lid van het congres der
volkeren, en heeft met haar man Guiseppe
ingezet een huis met (wees)kinderen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bona_Espero

ESPERANTO KAJ UNESKO
La 47a Konferenco de ILEI (Esperantoinstruistoj) okazis julie en Montevideo,
Urugvajo, memore pri la 60-jarigho de la
favora rezolucio de Unesko pri Esperanto.
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overeenstemmen met die van de Esperantobeweging. Door de tussenkomst van ILEIvoorzitster Mireille Grosjean is de toespraak
op de weblog van de UNESCO gepubliceerd
niet alleen in de 6 officiële talen en het
Bulgaars maar ook - voor de eerste keer - in
het Esperanto.
Mevr. Grosjean organiseert het Derde
Wereldcolloquium over Esperanto-onderwijs
in mei 2015 in Zwitserland. Het kanton
Neuchâtel heeft hiertoe de ministers van
onderwijs uit alle 180 Lidstaten uitgenodigd,

dus ook de Nederlandse. In de Resolutie van
de 47e ILEI-conferentie roepen we bovendien
op om belangrijke Wereldliteratuur voor
vredeseducatie te vertalen of tenminste
samen te vatten op Internet, in het bijzonder
uit Afrika, ondervertegenwoordigd in de Serie
"Oost-West", waarin - met auspiciën van de
UNESCO - nu 49 delen zijn verschenen.
Verdere inlichtingen via
moerbeekr@gmail.com

VACATURE VERMOGENSBEHEERDER
STICHTING STEUNFONDS VOOR EN VAN DE WFBN
De vereniging Wereld Federalisten Beweging Nederland (WFBN) is in 1948 opgericht.
Doelstelling is het bereiken van een democratische wereldfederatie opdat wereldproblemen
effectief en efficiënt op worden opgelost door samenwerking op mondiaal niveau.
De stichting steunfonds voor en van de WFBN is opgericht naar Nederlands recht door
de vereniging WFBN in 1986 met als de doel het vermogen te beschermen en te beheren. Het
fonds heeft momenteel een eigen vermogen van ongeveer 350.000 euro, waarvan een deel
gebruikt is voor aankoop van een kantoorappartement. De jaarlijkse afdracht aan de vereniging
is ongeveer 11.000 euro. De stichting heeft ANBI- status.
Leden van het stichtingsbestuur werken op vrijwillige basis. De zittingsperiode is 5 jaar.
We verwachten van het nieuwe bestuurslid (m/v):
 affiniteit met het wereldfederalisme en wereldburgerschap
 professionele ervaring op het gebied van financiën en beleggingen, bijvoorbeeld als
fondsbeheerder
 een commitment voor 5 jaar
Functie-inhoud:
 Samen met de collega-bestuursleden invulling geven aan het fondsbeheer
 Op basis van de lange-termijnstrategie een goed rendement realiseren op het vermogen
van de WFBN.
 Volgend op een interne verdeling van bestuursfuncties en taken, het verzorgen van de
boekhouding, mede autoriseren van transacties, en/of het opstellen van heldere
jaaroverzichten.
 In de regelmatige jaarcyclus mede verantwoording afleggen aan het bestuur van de
vereniging WFBN en op hoofdlijnen aan de jaarlijkse algemene vergadering van de
vereniging
Ervaring als bestuurslid in een vrijwilligersorganisatie is een pre.
In beginsel wordt er één maal per jaar vergaderd, maar in voorkomende gevallen kan dit
vaker zijn.
Reacties:
Reacties kunt u sturen naar: Peter Davidse, secretaris, peter.davidse@laposte.net
ook voor het inwinnen van informatie 070 – 7854063.
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Werkgroep wereldrechtsorde

COLOFON

Bijeenkomsten werkgroep Wereld Rechtsorde
(WRO), neem voor deelname contact op met
Frans Vermeulen tel: 0165-534 506.

Wereld Federalisten Beweging Nederland
Iedere aardbewoner heeft recht op welzijn en
welvaart. De WFBN, in 1948 opgericht, streeft
naar een duurzame en democratische
wereldrechtsorde, met respect voor de
rechten van de mens. Zij benadrukt door
middel van het vragen van aandacht voor
wereldwijde problemen de noodzaak tot
internationale samenwerking en versterking
van de Verenigde Naties op federale basis. De
WFBN is het Nederlands centrum voor de
inschrijving van wereldburgers.

Esperanto cursus
Voorafgaand aan de bijeenkomsten van de
werkgroep wereldrechtsorde is er een
Esperantocursus. Informatie bij Rob
Moerbeek: moerbeekr@gmail.com

Lees- en studiegroep
Iedere tweede maandagavond van de maand
op het kantoor in Den Haag. Per keer zal een
boek ingeleid en besproken worden.
Deelname alleen na overleg vooraf,
organisator: Peter Davidse, tel: 070 –
7854063.

De WFBN is verbonden met het internationaal
register voor wereldburgers en is aangesloten
bij de World Federalist Movement.
WFBN-kantoor: Laan van Nieuw Oost-Indië
252,2593 CD Den Haag, telefoon: 0703478196

Vrijwillige bijdrage in de kosten.

Sprekersopleiding

Raad van adviseurs:
Prof. dr. Th. van Boven, dr. P.H.J.J. Terhal, drs.
L. Wecke, mr. drs. J. Berkouwer.

Bij voldoende belangstelling bestaat er de
mogelijkheid een sprekersopleiding te volgen.
In deze opleiding leert u een presentatie
houden over wereldburgerschap en
wereldéénheid. De opleiding wordt gegeven
door een ervaren spreker, locatie is het WFBN
kantoor, Laan van Nieuw Oost-Indië in Den
Haag. Kosten: voor betalende leden gratis,
anderen: 50 euro.

Bestuur
E-mail: bestuur.wfbn@gmail.com
Voorzitter: Floris Methorst: 030-261 77 23
Secretaris: Marjolijn Snippe: 0321-848782
Penningmeester: Emile van Essen
Int. secr.: Ton Macel
Leden: Paul Berendsen, Marianne Blansjaar,
Peter Davidse, Leonard Kater, Jan-Kees
Koning

Contactpersoon Peter Davidse, tel: 070 7854063.
Volgende nieuwsbrief: economische en sociale
rechten.

Eén Wereld
Eindredacteur: Peter Davidse
Correctoren: Rob Moerbeek, Marjolijn Snippe,
Frans Vermeulen

Lidmaatschap van de WFBN is slechts 15
euro, per jaar, steun de
wereldburgergedachte, werf leden!

Deadlines voor inzending Eén Wereld: 15
augustus, 10 november, 10 februari, 15 mei

Donaties zijn welkom op rekening
NL73INGB0000009764 t.n.v. Wereld
Federalisten Beweging Nederland.

Email: redactie.wfbn@gmail.com
Werkgroep WRO: Frans Vermeulen, tel:
0165-534 506

Uw bijdrage is nodig en werkt door als
positieve kracht in de wereld.

Website: http://www.wfbn.nl
Bankrekening IBAN: NL73INGB0000009764
t.n.v. Wereld Federalisten Beweging Ned.
Kamer van Koophandel Amsterdam:
405530085 Tijdschriftnr: ISSN 1871-2754.

"Één Wereld" is gedrukt bij Drukkerij Modern
te Bennekom.
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