REGISTER VAN WERELDBURGERS (RW)
plaatselijk contactadres van het Registry of World Citizens

Postrek.nr. 000-1149901-63
van het R.W te Hove

BE-2540 Hove, anno 2009
Vredestraat 65
+32.(0)3.4557763
e-mail: verstraeten.jean.belgacom.net

WERELDFEDERALISME: EEN WEG NAAR OVERLEVING
De overlevingsproblemen waarmee de mensheid kampt zijn op wereldvlak gesteld. Daarom vragen
zij, bij hoogdringendheid, om een mondiale aanpak. Oorlog en bewapening, honger of armoede,
teloorgang van de leefwereld, energieschaarste, uitbuiting en onderdrukking, grondrechten van de
mens : zij roepen om passende democratische wereldinstellingen die in zekere mate de vorm van een
wereldfederatie aannemen.
Om de verwezenlijking hiervan in de hand te werken behoeven wij een wereldwijd publiek dat zich
bewust is van het wezenlijke belang van de mondiale dimensie. Daarom nodigt het (internationale)
Register van Wereldburgers sinds 1949 elkeen op aarde uit zich te laten registreren als wereldburgeres of wereldburger.
Wie dat doet, neemt niet de verplichtingen van een lidmaatschap op zich, onderschrijft bijvoorbeeld
geen statuten (al bestaat er wel een internationale vereniging, met statuten enz., die het Register van
Wereldburgers beheert). Geregistreerde personen maken slechts duidelijk, dat ze zich niet uitsluitend
op gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk, nationaal en Europees vlak vertegenwoordigd willen zien,
maar tevens op het voor ons voortbestaan en welzijn uiterst belangrijke wereldvlak.
Hoe zo’n vertegenwoordiging tot stand zou kunnen komen? De meningen daaromtrent lopen uiteen.
Toch scharen alle wereldfederalistische strekkingen zich achter de opvatting dat er een tweede, rechtstreeks verkozen UNO-Kamer dient te komen. Die laatste zou zich kunnen ontwikkelen tot een Wereldgrondwetgevende Vergadering die de mensheid op planetair niveau voorziet van een heuse wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.
Alleen, de regeringen volgden hen daarin niet en de UNO bleef een internationale verdragsorganisatie;
zij ontwikkelde zich niet tot een wereldparlement en een wereldregering. In de rangen van bij het
Register van Wereldburgers ingeschreven personen ontstond daarom, in mei 1963, het idee om van
wal te steken met een rechtstreeks verkozen Congres der Volkeren. Dit laatste, nog steeds eerder een
raad, telt thans 22 leden (en 22 vervangers) die aangesteld werden door zo’n honderdduizend mondiaal
voelenden uit meer dan honderd landen. Sinds 2003 laat het zich ook bijstaan door een Consultatieve
Vergadering.
Wat het beoogt? Een voorlopige vertegenwoordiging te vormen op wereldvlak en alles te doen wat
het kan om het ontstaan van heuse wereldinstellingen in de hand te werken. Alle geregistreerde
wereldburgers behoren tot het kiesgerechtigd publiek.
Nadere inlichtingen worden gaarne verschaft door het plaatselijke contactadres van het Register van
Wereldburgers, Vredestraat 65, 2540 HOVE (België), tel. +32.(0)3.4557763 (na 13 uur), e-mail:
verstraeten.jean@belgacom.net, www.recim.org/cdm (klikken op “wereldburgers” om een tekst in ’t
Nederlands te bekomen).

STROOK
(Gelieve deze strook terug te sturen of de gegevens te mailen.)
Naam :

Adres :

Geboorteplaats :

Geboortedatum :

Beroep :
(Wie de beide laatste gegevens liever niet opgeeft, hoeft dit zeker niet te doen, maar voor
geboorteplaats en -datum is wel een vakje op de wereldburgerkaart voorzien.)

***

1) Stuur mij meer inlichtingen over het R.W.
2) ”Ik ben me bewust van mijn verantwoordelijkheid als lid van de wereldgemeenschap, van het
wezenlijke belang van de mondiale dimensie. Daarom verlang ik ingeschreven te worden in het
Register van Wereldburgers (waarvan het internationale secretariaat zich in Parijs bevindt) en vraag ik
om de totstandkoming van democratische wereldinstellingen bij machte de overlevingsproblemen van
onze tijd doeltreffend aan te pakken .
Bij ontvangst van mijn wereldburgerkaart zal ik 15 euro of 10 euro storten.” (Het laatste bedrag is
bedoeld voor wereldburgers die niet meer of nog niet over een normaal inkomen beschikken.)
Datum en handtekening :

N.B. Wie zich laat registreren, verwerft het recht deel te nemen aan een verkiezing van het Congres
der Volkeren. Zij of hij ontvangt tevens, indien alles normaal verloopt, gedurende vijf jaar gratis
berichten : wie na die tijdsspanne niets van zich laat horen, wordt verondersteld niet meer
geïnteresseerd te zijn in zendingen van het Register.

DEZE TEKST WERD VERSPREID DOOR :

