Voel je volledig vrij om onderstaande lijst te kopiëren en overal te verspreiden.

Passende Acties

Bij de creatie van een verlichte planetaire beschaving
• Creëer een internationaal pen/fax/computer vriendennetwerk (met vertaalservice of als onderdeel van een taalklas)
voor studenten van middelbare scholen overal ter wereld.
Gebruik sociaal bewuste startvragen om de uitwisseling
van de grond te krijgen. VOORBEELD: “Soms maak ik me
zorgen over de toekomst en vraag ik me af of er iets aan te
doen valt...”
• Creëer multi-media studie-programma’s voor het aanleren
van omgangsvormen die in verschillende delen van de
wereld gebruikelijk zijn. Onderzoek diverse manieren
waarop mensen zich aan elkaar voorstellen in verschillende culturen.
• Vervang de propaganda van voor- en tegenstanders van
drugs door voorlichtingsprogramma’s over de feitelijke
effecten van druggebruik. Neem daarin ook tabak, alcohol
en caffeïne mee.
• Steun het idee van onbetaalde arbeid (dienstverlening) als
genoegdoening bij overtredingen, in plaats van celstraffen,
vooral bij niet-geweldadige delicten.
• Gebruik media en kunstvormen om het misverstand uit de
wereld te helpen dat je gelukkig kunt worden door materiële zaken. Doe vrijwilligerswerk in een hospitaal.
• Leer mensen dat ze hun geld op dezelfde manier kunnen
besteden als wanneer ze gaan stemmen.
• Steun milieu-projecten (schoonmaken, recycling, herwinnen) waaraan mensen meedoen met een goede lichamelijke conditie, die een uitkering hebben en/of celstraffen uitzitten.
• Steun vormingsprogramma’s en materialen waarin studievaardigheden (verantwoordelijkheid) worden aangeleerd
en waarin overtuigingssystemen nader worden onderzocht
in plaats van ze als waarheid of via indoctrinatie te propageren.
• Creëer seminars of multi-media studie-programma’s om
kinderen en volwassenen samenwerkingsvaardigheden en
compassievaardigheden bij te brengen.
• Steun een nationaal belastingprogramma waarin mensen
beloond worden met een aftrekpost wanneer ze met succes
een vaardigheidsexamen afleggen in het spreken van een
tweede taal.
• Creëer studieprogramma’s met ‘verantwoordelijkheid’ als
thema.
• Richt een forum (denktank) op voor ideëen en projecten
om tot een betere wereld te komen.

• Zet jeugdprogramma’s op waarin intercultureel werk en
leven wordt geboden.
• Ontwerp een protocol waarin staat aangegeven hoe
groepsleiders kunnen samenwerken en ideëen kunnen uitwisselen zonder daarbij te vervallen in individuele egotrips of op hun gelijk te blijven staan.
• Voer objectief onderzoek uit om na te gaan of, en zo ja
welke invloed gecoördineerde groepsbemiddeling heeft op
bepaalde akties en gebeurtenissen.
• Voltrek vrede-reizen naar probleem-gebieden.
• Geef financiële ondersteuning aan boeken, toneelstukken,
filmscripts en artikelen die zowel op entertainment als op
bewustwording van het publiek gericht zijn.
• Geef alleen steun aan overheidssubsidies voor de kunsten
als het gaat om werken waarin verantwoorde thema’s naar
voren komen, zoals vergevingsgezindheid, tolerantie, meer
besef en compassie.
• Creëer een internationale adoptie-instelling die door de
UN bestuurd wordt.
• Leer ‘hallo’, ‘vriend’ en ‘dankjewel’ zeggen in zoveel
vreemde talen als je kunt.
• Toon je waardering voor beroemdheden die hun roem
gebruiken om goede zaken te promoten.
• Start buurtgroepen voor het delen van informatie, diensten
en om gezamenlijk inkopen te doen.
• Zet een onbevoordeelde onderneming op die in kaart
brengt wat het meest effectieve gebruik is van donaties die
door liefdadigheidsinstellingen worden ingezet om menselijk lijden te verminderen.
• Toon je waardering voor media die goede nieuwsberichten
brengen (laat de ondernemingen die als sponsor optreden
van dergelijke programma’s weten dat je ze steunt en ze
nog succesvoller probeert te maken door hun producten te
kopen).
• Geef ruchtbaarheid aan elke daad van liefde, vriendelijkheid of onbaatzuchtigheid als een voorbeeld dat navolging
verdient.
• Moedig TV stations aan om in hun algemene berichtgeving
sleutelwoorden en zinnen in vreemde talen te verwerken
(is ook van toepassing op reclame-boodschappen, kauwgomverpakkingen, etc.)
• Steun wetgeving waarin wordt voorgeschreven dat een
bepaalde minimum hoeveelheid gerecycled materiaal moet
worden verwerkt in nieuwe producten.
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