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De Aanleiding 

Ulrike Guerot begint in Red Europa1 met een historisch filosofische verhandeling van de 

Europese geschiedenis. Dat als aanloop voor haar zorgvuldig onderbouwde pleidooi voor 

een Europa bevrijd van de dictatuur en ambivalentie vanwege een nationale belangenstrijd 

in de EU. Haar heldere en overtuigende pleidooi nodigt uit tot een herstel van een Europa 

van de regio’s met een boven de partijen staand dienend centraal gezag. Haar radicale 

omkering van de huidige Europese politieke praktijk heeft een politieke horizon voorbij het 

transformatiepunt. Dat sluit naadloos aan bij de dynamiek van gelijkgestemde transformatie 

bewegingen. Zij benadrukt de waarde van een culturele sociaal economische authenticiteit 

van de Europese regio’s, dat Europese landen juist met elkaar verbindt. De politieke 

transformatie naar ruimte en vrijheid voor een rijke variatie aan beschavingen naar 

Europese signatuur, dat volken elders in de wereld ook zouden willen. Dit is nogal een 

contrast met de huidige trend naar grootschalige centralistische blokvorming  waaraan de 

kleurrijkdom aan cultuurhistorische diversiteit ondergeschikt gemaakt wordt. Zij kijkt door 

de politieke waan heen naar een verlossing uit de huidige ondemocratische politiek in de EU 

met een koude afstandelijke dominantie vanuit Brussel en onmacht tot verbinden.  

Haar analyse van de loop van de geschiedenis naar een Europese Unie van 28 min 1 lidstaten 

schets een onthutsend beeld van de politieke praktijk in de Europese Raad op grond van een 

nationalistische belangenafweging van 27 staatshoofden. Staatshoofden die van tijd tot tijd 

aantreden voor overleg, ieder voorzien van een keurslijf aan inperkende mandaten. Haar 

analyse wordt behoorlijk humoristisch als zij in dit Europese kastelenbal aanleiding ziet tot 

de opkomst van het populisme in de lidstaten. Het is alsof de EU staatshoofden in politieke 

zin in eigen huis populistische kinderen baart en tot separatisme opwekt. Zowel binnen de 

Europese Unie als binnen de lidstaten leidt een gebrek aan verbinding met de burgers, het 

kiezersvolk tot een breuk in vertrouwen, diepe verdeeldheid en helaas tot een economische 

welvaartskloof.  

Daartegenover voelen de bewoners van wijken, steden en agglomeraties de noodzaak tot 

meer saamhorigheid. Dat dilemma werkt zij in haar tweede deel uit in een pleidooi voor een 

relatief grenzeloos Europa samen te stellen uit autonomie regio’s met een eigen hart, 

economische fundament en cultuurhistorische bedding. Met het opgeven van de nationale 

grenzen schept de vervlechting van Europese regio’s een nieuwe Europese identiteit en 

verbondenheid in verscheidenheid. Haar politieke inzicht getuigt van een waarachtig en 

aansprekend realisme. Dat perspectief heeft meer culturele en economische waarde een 

politieke allure dan een utopie veronderstelt. Het kan Europa bevrijden van een heilloze weg 

en sturen in een richting, waarin Europa het voortouw neemt voor navolging door de rest 

van onze wereld. Een veelomvattend diepzinnig pleidooi dat sterke affiniteit vertoont met 

                                                           
1 Red Europa door Ulrike Guerot. Waarom Europa een republiek moet worden. Een politieke 

utopie isbn 978 90 450 3427 0 http://www.atlascontact.nl/boek/red-europa/  
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ons Diem25 proposal. Daarom pleit ik ervoor ons proposal ook aan haar en haar European 

Democracy Lab in Berlijn voor te leggen.   

Het ondemocratisch gehalte van de Europese besluitvorming komt mede door een formeel 

uitgehold toezicht van het Europees Parlement en onder een feitelijk materieel toezicht van 

de nationale parlementen. Dit ondemocratische karakter van de moeizame onhoudbare ad 

hoc besluitvorming wordt uitgevoerd door Europese commissarissen functionerend in een 

democratisch vacuüm. Het laat ook de besluitenloosheid en verdeeldheid van Europa op het 

politieke wereldtoneel zien. 

Een kenmerk dat doorwerkt in het financieel economisch beleid met twee kanten. Op 

financieel economisch gebied ondermijnt het de stabiliteit in landen van de Europese 

Monetaire Unie en daarmee het vertrouwen in de Euro. Aan de andere kant is er een 

zichtbaar gebrek aan autonomie, overtuigingskracht en vastberadenheid van de EU in 

wereld. Intern uit zich dat met een koude gevoelloos in het centrale besluitvormingsbal met 

kwalijke gevolgen voor de armoede en het maatschappelijk welzijn van de eigen 

bevolkingsgroepen in de EU. Ook profiteren grootschalige multinationals en banken 

buitensporig van deze situatie. Dat gaat ten koste van het kleinschalige bedrijvigheid en de 

decentrale maatschappelijke veerkracht vitaliteit en ondernemendheid. Dat is zichtbaar bij 

het beteugelen van de gevolgen van de bankencrisis en het indammen van onderlinge 

nationale begrotingsverschillen.  

Het ontbreken van een politieke unie ligt ook ten grondslag aan de ontstane verschillen in 

economische concurrentiekracht tussen de lidstaten in het Zuiden en het Noorden. Met een 

welhaast onopgemerkt stimuleren van de economieën van de lidstaten in het Oosten. 

Bovendien wordt de deur opengehouden voor toetreding van aspirant leden uit de Balkan. 

Haar oplossing voor een Europese republiek keert het knellende ondemocratische EU en 

EMU harnas om. Haar Europa met organisch samengestelde regio’s geeft ruimte voor een 

autonome regionale sociaal economische politiek met respect en waardering voor  

onderlinge verschillen. Die EU verwevenheid kan onder centraal toezicht staan van een 

Europese senaat (2e kamer) samengesteld uit in de regio gekozen afgevaardigden. Dat 

scenario geeft juist perspectief voor een herstel van verbinding met de lokale bevolkingen en 

daarmee een lucht gevoel om met elkaar toch liever tot Europa te willen horen. Daarbij 

passen ook nieuwe politieke instrumenten zoals de consent democratie2.   

Grappig is haar uitleg dat de eenheidsstaat Joegoslavië is uiteengevallen in Balkan regio’s. 

Afzonderlijk willen zij wel toetreden Europa waar zij weer met elkaar verbonden worden. 

Triest en Zuid Tirol zijn haar praktische voorbeelden uit Italië. Sardinië met haar lokale munt 

de Sardex3 is in dat verband ons praktische voorbeeld. Een nogal dramatisch voorbeeld is de  

ambivalente EU praktijk om de gevoeligheden ten opzichte van het vluchtelingenvraagstuk 

te negeren. Het maakt ons getuige van een wiebelend EU beleid verantwoordelijk voor  

onhoudbare toestanden in Griekenland en Hongarije en een onsmakelijke Turkije deal. Het 

toont een onhoudbaar onrealistisch onsamenhangend onmenselijk politiek opportunisme. 

                                                           
2 www.consentdemocratie.nl   
3 https://www.socialtrade.nl/sardex-succesvol-in-sardinie/ in OEK https://betalenmetflorijn.nl/  

http://www.consentdemocratie.nl/
https://www.socialtrade.nl/sardex-succesvol-in-sardinie/
https://betalenmetflorijn.nl/
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Een thans onmachtig Europees parlement zou na de verkiezingen van 2019 initiatieven 

moeten kunnen nemen tot het experimenteren met lokale consent democratie in 

combinatie met lokale munten en een decentraal divers maatschappelijk welzijnsbeleid.    

Wat opwekkende vragen 

Wat is de samenhang tussen de aandachtspunten die samen komen in de OEK de Open 

Economen Kring bijeenkomsten in One Planet In Amersfoort? 

Maakt ‘Red Europa’ van Ulrike Guerot de cirkel rond? Een cirkel, die voortkomt uit 

bewegingen als Diem25, complementaire munten, Ons Geld, consent democratie en 

gebundeld in ons proposal met de nodige voorstudies. Kan haar utopie een daarbij passende 

belofte zijn tot het keren van het neo liberale marktdominantie systeem? Staat een 

bundeling van transformerende initiatieven aan de basis van een opwaartse spiraal? Zal het  

bevrijden van politieke religieuze en commercieel economische overheersing de mens 

brengen in de richting van een verheffend evolutieproces naar een nieuwe wereld en 

werkelijkheid?  

Hoe sluit haar betoog aan op de opwekking van Varoufakis voor het bouwen aan een 

grenzeloze pan Europese beweging zonder dit van beiden te benadrukken? Hoe brengen wij 

ons OEK proposal in lijn met het omgekeerde piramide concept van ADELOT4? Wat is de 

route van deze oproepen tot transformatie van het Europees politieke bestel? Wat is het 

praktische perspectief van een economische orde die uitgaat van de autonomie van 

particuliere huishoudens, bedrijven en haar burgerij? Verlangen alle burgers, die leven en 

werken in lokale gemeenschappen naar deelname aan een gezonde kleinschalige 

bedrijvigheid en maatschappelijke zorg? Kan de decentrale kleinschalige lokale organisatie 

van bedrijvigheid, cultuur en maatschappelijk welzijn politieke besluitvorming en financieel 

beheer aansturen? Hoe Is de herschepping, omwenteling van politieke democratische 

besluitvorming dichtbij en gedragen door de burgers in Europa te faciliteren door lokaal 

complementair geld? Kan de decentralisatie, dat herstel van het Europese sociaal  

economische bestel versterkt en gedragen worden door een consent democratie? Is 

maatschappelijke geldschepping door en onder toezicht van lokale financiële autoriteiten 

realiseerbaar? Kan de beweging terug naar de wortels van de Europese politieke culturele en 

economische geschiedenis de dominantie, van centraal geleide multinationals op de  

wereldmarkt, ontkrachten? Wat is de samenhang van het financiële en politieke belang van 

aandeelhouders speculanten oligarchen en almachtige staten? Handhaven de superrijken en 

staatsalmachtigen hun greep op een onderdrukkend en onleefbaar economisch systeem? 

Dient dit financieel economisch systeem als voedingsbodem en beschermingswal voor  

dwangmatige begeerte naar rijkdom en angst bezit en macht te moeten delen? Duidt onze 

beweging voor lokale autonomie en financieel economische zeggenschap de juiste w eg naar 

herstel van een waarde georiënteerde rijk geschakeerde lokale bedrijvigheid? Geeft lokale 

economische en politieke autonomie richting aan een dienstbare samenleving? Hoe vormt 

                                                           
4 www.adelot.nl  

http://www.adelot.nl/
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zich een gemeenschap met zorg en aandacht voor haar natuurlijke en culturele 

verscheidenheid en met oog voor haar weelde en voor haar kwetsbaarheid? 

Wat is het kernachtige verschil in effectiviteit van de economische uitgangspunten met aan 

de ene kant de op ego eigenbelang en afgescheidenheid gebaseerd zoeken naar bevrediging 

van behoeften? Met aan de andere kant een op eenheid in verscheidenheid en op 

onvoorwaardelijke liefde gebaseerde economische waarde oriëntatie? Hoe wordt de strijd 

op de markt en in de maatschappij om de economische macht doorbroken? Hoe overstijgen 

wij als economen de tegenstellingen tussen de mens en groep van mensen? Kan de energie 

daadkracht en hartbewogenheid verbonden aan de transformatie beweging voldoende 

zichtbaar en voelbaar worden om de tegenstellingen en tegenkrachten oplossen? Toont de 

oorlogssituatie in het Midden Oosten, de verschillen tussen arm en rijk in eigen land en in de 

wereld, de bedreiging van ons milieu, ons een politiek economische valkuil en afgrond? Hoe 

leidt onze economische transformatie beweging naar een vreedzame verlossende  

werkelijkheid en wereld?   

Wat uitdagende antwoorden en een stellingname  

Onder de invloed van de evolutionaire groei in transformatiebewustzijn hebben een 

toenemend aantal vooruitstrevende pioniers ieder hun authentieke weg gevonden naar 

transformatie en een alternatieve economische horizon. De wezenlijk tegenovergestelde 

uitgangspunten in economisch denken openen de ogen voor een omkering een gekantelde 

houding tegenover economisch keuzegedrag. De blinde apathie tov het ontwrichtende 

economisch systeem neemt af. Met als gevolg dat degenen die vasthouden aan haar positie 

met de verworven macht en rijkdom in een kwalijk daglicht komen te staan. In die duistere 

omgeving dringt steeds meer licht door van een ontluikend economisch transformatie 

proces. Steeds meer mensen openen in hun omgang met medemensen, medeschepselen en 

de schepping de ogen voor nieuwe economische horizon. De scheiding tussen het belang en 

de behoefte van de ene mens of groep van mensen te koste van de ander en het milieu lost 

op. Een harmonieus zoeken naar onderscheiden economische waarden met plaats en ruimte 

voor iedereen en ieder schepsel manifesteert zich. In die kanteling van ons economisch 

denken komt een beweging naar een harmonieuze betrokkenheid en saamhorigheid op. Een 

hartbewogen gevoel van de mens met haar behoefte tot samenleven met elkaar en met 

onze aarde. In een voor ieder gegeven beperkte ruimte en tijd van leven en samenleven in 

het verlangen tot het delen van een overvloed aan uitdagingen en weldaad. Het besef van 

een grenzeloze en kwetsbare aarde brengt ons mensen meer tot elkaar. Een bewegen om 

menselijk vernuft toewijding en productiviteit met elkaar te delen in de organisatie en het  

behoud van het leven op aarde. De aarde als bron van overvloed voor onze middelen van 

bestaan samen met onze inspiratie als bron van vermogen tot het kiezen voor en scheppen 

van een waardevol leven en waarachtige vormen van waardedeling.          

In dat licht is er in onze OEK aandacht voor de meer exacte kant van de economie met name 

tav de invloed en betekenis van geld. Geld als een uitdrukking van waarde en aan de andere 

kant een ruilmiddel in het financieel verkeer. In eerste instantie gaven in Nederland de 

Economy Transformers in hun zoektocht naar samenhang en bewustwording de aanzet tot 
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een mindshift aan de hand van hun stelsel van 6 dimensies of 6 sleutels; ik ben, dialoog, 

eigendom, waarde, organisatie en aarde5.   

Wat mij betreft aan te vullen met een 7e sleutel. Namelijk de economie in relatie tot de 

kosmos, het universum. Het economisch vraagstuk in het kader van ons huidig werkzaam 

leven en samenleven op deze aarde in verbinding met spiritualiteit. Een leven en werken, 

waarin wij in de tijd van leven keuzes maken mbt ons dagelijks bestaan mede in het licht van 

persoonlijke zingeving en de menselijke evolutie. In dat evolutieproces bevrijden een 

toenemend aantal mensen zich van een ‘van boven’ opgelegde religieuze dogmatiek en 

economische machtsuitoefening. Dat loskomen van religieuze en economische overheersing 

veroorzaakt ook een verlangen naar een meer autonome wijze van leven en werken. Vooral 

bij de generatie millennials blijkt dat in de keuze voor zinvol werk en het zoeken naar een 

zinvoller waarde georiënteerde stijl van leven. Het blijkt ook uit het zoeken naar alternatieve 

vormen van gezond leven. Evenals een afwijzen van een materialistische levenshouding en 

het niet meer accepteren van een van boven opgelegde hiërarchische organisatie cultuur. 

Die emanciperende evoluerende behoefte komt van binnenuit en heeft gevolgen voor de 
inrichting en organisatie van onze economie, ons onderwijs, onze productiehuishouding en 
ons politiek bestel. Die accentverschuiving naar waarde oriëntatie beïnvloedt gelukkig ons 
voortbestaan voordat het te laat is. De innerlijke spirituele bron van inspiratie en de met de 
aarde verbonden zorg voor het leven op aarde verbindt de 1e sleutel ‘Ik ben’ met de andere 
sleutels. De met elkaar samenhangende transformatie sleutels geven antwoord aan een 
bezinning op het leven en de levensloop tussen geboorte en sterven. Daaruit ontkiemt bij de 
nieuwe generaties een autonoom economisch keuzegedrag en eenheid bewuste omgang en 
handelswijze. Dat leidt tot meer;  
- bewuste aandacht voor de gevolgen van economisch handelen voor jou en jouw nazaten 
- harmonie en verbinding met de medemens en medeschepselen.  
- relatie met de schepping zowel in de directe omgeving als op hele aarde.  
 
Dat vraagt om een bevrijding van de omklemming van de aan ons en de aarde opgelegde 
economisch systeem. Een besef, dat een overheersende machtsuitoefening door een 
ongrijpbaar financieel economisch monetair systeem. Een piramide met aan de top een aan 
ieder toezicht onttrokken kliek van superrijken, een historisch monstrum. Het huidige 
economisch bestel geeft op steeds indringender wijze signalen af van haar eindigheid. Niet 
het einde der tijden want de evolutie gaat door voor hen die voortleven. Kiezen wij als OEK 
samen met vele andere transformatie bevorderaars voor transitie, voor een brug naar een 
nieuwe economische werkelijkheid. Zullen wij met andere economy transformers pionieren 
om de ons opgelegde economische machtsuitoefening om te draaien. Een omkeer naar een 
autonome burgers dienende economie met een puur aan de reële economie gerelateerd 
geldverkeer en financieel beheer. In onze aandacht voor het economisch vraagstuk worden 
wij wakker en deelgenoot aan het pionierswerk. In de mens groeit het verlangen en de 
behoefte tot manifestatie van een energiek antwoord. Het is tijd om de overheersing vanuit 
de top in de piramide te onttronen, zelfs om de hele piramide om te draaien. Daarmee komt 
er een omkering van de economische orde zodat ruimte ontstaat en energie vrijkomt voor 
kleinschalige autonome lokale authenticiteit. Wij zullen als getransformeerde mens en 

                                                           
5 Voor een actualisatie zie www.economytransfomers.nl/gereedschap  

http://www.economytransfomers.nl/gereedschap
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mensheid met elkaar verbonden van onderop en van binnenuit leiding geven aan een 
cultureel rijk ecologisch verantwoord bestaan. Zo komt onvoorwaardelijke liefde voor jezelf, 
voor de ander en voor de aarde in de plaats van een ego, eigen belang gedreven economisch 
handelen. Zo komt er ruimte voor een tijdperk met een hartbewogen medemenselijk 
mededogen. Dat  belooft de uitdaging tot omkering van onze economische werkelijkheid als 
kompas voor onze evolutie.  
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