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HOPE XXL streeft naar een wereld waarin iedereen zijn of haar leven als ‘goed’ waardeert, dus met een acht of hoger.
Daarom hebben we een nieuwe visie op de toekomst ontwikkeld met jongeren van over de hele wereld. Deze visie,
de Liemers List, vind je in dit boekje. In februari 2015 is de Liemers List gepresenteerd aan de Verenigde Naties. We
zijn er nu klaar voor om de Liemers List uit te gaan voeren!
HOPE XXL is in 2009 van start gegaan in Nederland. Tien jongeren uit de Liemers (Gelderland) schreven de eerste
versie van de Liemers List: een lange termijn visie op de toekomst. Sindsdien is HOPE XXL uitgegroeid tot een
internationale beweging waar duizenden jongeren van over de hele wereld aan bijdragen.
Tijdens de HOPE XXL Global Summit die in januari 2015 plaatsvond in Costa Rica werd de wereldwijde Liemers List
afgerond. De komende tijd blijven we mensen over de hele wereld betrekken bij de ontwikkeling en implementatie
van de Liemers List en dragen we bij aan geluk wereldwijd.
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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
worden bezocht om de Liemers List te bespreken. Duizenden jongeren delen hun ideeën voor de lijst.
September 2011: De nationale Liemers List (versie 2.0) wordt opgesteld tijdens de landelijke HOPE XXL 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.
Januari 2015: De HOPE XXL Global Summit vindt plaats op de campus van de University for Peace in Costa Rica.
Jongeren uit de hele wereld doen eraan mee en na afloop van de conferentie wordt de wereldwijde Liemers List
afgerond.
Februari 2015: HOPE XXL wordt gepresenteerd aan de Verenigde Naties!

UN Youth Envoy Ahmad Alhendawi samen met Yama Akbari (HOPE XXL) bij de Verenigde Naties in New York.
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Wij, de jongeren van HOPE XXL,
•
•
•

•
•
•
•
•

Streven naar een wereld waarin iedereen zijn of haar leven als goed waardeert.
Veronderstellen de universele wens om in goede gezondheid te leven, in vrede en vrijheid, in 			
harmonie met de omgeving en met een goede balans tussen welvaart en welzijn.
Verzoeken de samenleving, verenigd in politieke, religieuze en maatschappelijke verbanden, om deze 		
universele wens gezamenlijk te realiseren en zo meer gelijkwaardigheid tussen groepen mensen 		
te creëren. We zijn ons ervan bewust dat tegenslag bij het leven hoort en een perfecte wereld niet 		
maakbaar is;
Wij willen onze voorouders bedanken voor het beschavingsniveau dat tot op heden is bereikt. 			
Wij willen hiervan leren, erop voortbouwen en een nieuw perspectief bieden aan de huidige en 		
toekomstige generaties.
Beschouwen de zienswijze dat men met anderen omgaat zoals men zelf behandeld zou willen 			
worden als een leidend principe voor het menselijk handelen.
Gaan ervan uit dat de mens vatbaar is voor rede en geloven in de kracht van de dialoog om tot 		
overeenstemming te komen.
Willen bruggen slaan tussen generaties, religies, overtuigingen, politieke stromingen, rassen en 		
volkeren, en ons richten op wat mensen bindt in plaats van op wat hen scheidt.
Beogen 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:
•
•
•
•

Presenteren wij de Liemers List als de visie van jongeren op de toekomst.
Verzoeken wij alle mensen de Liemers List door te nemen en verbeteringen voor te dragen.
Overhandigen wij de wereldwijde Liemers List aan de Verenigde Naties.
Verzoeken wij de Verenigde Naties om samen met alle mensen de Liemers List te implementeren.

De Liemers List bevat de volgende hoofdstukken:
•
•
•
•
•
•

Grondbeginselen
Sociale duurzaamheid
Economische duurzaamheid
Ecologische duurzaamheid
Duurzame vrede en veiligheid
Duurzame internationale samenwerking
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Wij beschouwen deze grondbeginselen als de basis voor de Liemers List.
1. Wij, de jongeren van HOPE XXL, streven naar een wereld waarin iedereen zijn of haar leven als goed waardeert.
Goed betekent een acht of hoger op een schaal van tien. Alle artikelen van de Liemers List zijn opgezet om aan dit
doel bij te dragen.
2. Wij roepen op tot een wereldwijd People’s Partnership. Individuen, overheden, maatschappelijke organisaties
en alle andere groeperingen in de samenleving worden aangemoedigd om samen te werken om dit doel te
bereiken.
3. Wij moedigen verder onderzoek aan naar factoren die bijdragen aan welbevinden en geluk en adviseren om de
geleerde lessen toe te passen in de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid.
4. Wij onderschrijven de bestaande mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties volledig, waaronder de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere documenten zoals de Verklaring van de Rechten van
Inheemse Volkeren. Wij hechten veel waarde aan de verdere ratificering en toepassing van deze verdragen door
alle lidstaten van de Verenigde Naties. Internationale mechanismen voor controle en evaluatie dienen te worden
versterkt.
5. Gendergelijkheid is een fundamenteel principe voor duurzame ontwikkeling, vrede en veiligheid en de vervulling
van mensenrechten. Alle vormen van geweld en discriminatie op basis van geslacht moeten onmiddellijk worden
gestopt. Wij willen waarborgen dat iedereen, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of genderidentiteit, gelijke
toegang heeft tot onderwijs, gezinsplanning, gezondheidszorg, financiële diensten, deelname aan besluitvorming,
schoon water en sanitatie, gelijke betaling ontvangt voor gelijk werk, en het recht heeft om grond en andere zaken
te bezitten.
6. Kinderen en jongeren zijn van groot belang voor de maatschappij en we onderschrijven het Verdrag Inzake de
Rechten van het Kind volledig. Schendingen van de rechten van het kind, zoals armoede, kinderarbeid, kindhuwelijken
en gebrek aan toegang tot goede gezondheidszorg en onderwijs, moeten stoppen.
7. Wij hechten grote waarde aan actief burgerschap en moedigen alle mensen aan om een actieve rol in de
gemeenschap op zich te nemen, op basis van dialoog, redelijkheid en empathie.
8. Wij zien een belangrijke rol weggelegd voor lokale gemeenschappen in de implementatie van de Liemers List. We
moedigen beleidsmakers aan om gerelateerd beleid waar mogelijk op lokaal of nationaal niveau te ontwikkelen en
uit te voeren.
9. Wij beschouwen de Verenigde Naties als de primaire internationale organisatie. Ieder land wordt geacht lid te zijn
van deze organisatie. De Verenigde Naties moeten worden versterkt en hervormd waar nodig, met name wat betreft
vrede en veiligheid. Wij erkennen de voorname rol van lidstaten in intergouvernementele organisaties en roepen
eenieder op zorg te dragen voor democratisch toezicht op internationale besluitvorming.
10. Wij omarmen de Sustainable Development Goals (Global Agenda) en zien deze als ondersteunend aan de lange
termijn visie van de Liemers List. De SDG’s bieden prioriteiten en doelstellingen voor de komende vijftien jaar. De
Liemers List kijkt verder dan deze periode en creëert een perspectief op de maatschappij voor de 21e eeuw.
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Wij beschouwen sociale duurzaamheid als cruciaal voor het verhogen van welbevinden wereldwijd. Het voorzien in
basisbehoeften, goed bestuur, actieve deelname aan de maatschappij en grotere onderlinge verbondenheid dragen
hieraan bij.
11. Ieder land moet een bestaansminimum bepalen dat voor iedereen bereikbaar is. Waar nodig ondersteunt de
overheid haar inwoners financieel om tot dit bestaansminimum te komen. We roepen op tot verder onderzoek naar
het invoeren van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen.
12. Overheden zijn primair verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van en toegang tot basisvoorzieningen als
water en sanitatie, voedsel en onderdak, ongeacht locatie.
13. Iedereen heeft het recht op kwalitatief goed onderwijs, bestaande uit een vorm van gratis en verplicht
basisonderwijs, beschikbaar en bereikbaar middelbaar onderwijs, en hoger onderwijs op basis van iemands
capaciteiten. We zijn sterk voorstander van toegang tot andere leermethoden zoals online onderwijs,
beroepsonderwijs en levenslang leren.
14. Wij willen dat het onderwijs kinderen opleidt tot mondiale burgers met begrip voor elkaar. Hiervoor moet het
onderwijssysteem waarden uitdragen zoals tolerantie, vrede, duurzame ontwikkeling, empathie, dialoog en respect
voor diversiteit. Daarnaast roepen wij op tot het aanbieden van burgerschapsonderwijs om actieve deelname van
mensen aan democratisch bestuur te bevorderen.
15. Elk persoon heeft recht op toegang tot betaalbare gezondheidszorg die voldoet aan de normen van ‘Evidence
Based Medicine’, en de noodzakelijke medicijnen en inentingen zoals vermeld in de ‘List of Essential Medicines’ van
de Wereldgezondheidsorganisatie. Landelijke lijsten kunnen eveneens inheemse, traditionele of kruidenmedicijnen
bevatten. Preventieve zorg dient een belangrijk aspect te zijn van de gezondheidszorg en het openbaar bestuur.
16. Wij ondersteunen de individuele keuzevrijheid aangaande het kiezen van een partner en om al dan niet te
trouwen, te scheiden of kinderen te krijgen. Gendergelijkheid, seksuele voorlichting en toegang tot goede
gezinsplanning en gezondheidsdiensten dragen hieraan bij.
17. De staatsinrichting van een land moet gebaseerd zijn op de scheiding van de wetgevende, de rechterlijke en de
uitvoerende macht. Wederzijdse controle verhindert dat een van deze machten gaat overheersen.
18. De staat wordt gescheiden van religieuze organisaties. De wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht in
rechtsstaten zijn onafhankelijk van godsdienstige organisaties en andersom.
19. Iedereen heeft het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Men mag uitdrukking geven aan de
eigen overtuiging zolang deze de rechten van anderen niet schaadt. De rechterlijke macht bepaalt waar de grens
ligt. Beperkingen kunnen alleen worden opgelegd in een rechtsstaat en om de openbare veiligheid of gezondheid
te beschermen.
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20. We ondersteunen vrijheid van meningsuiting en persvrijheid volledig. Deze kunnen slechts worden beperkt
volgens de richtlijnen vastgelegd 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.
21. Corruptie dient krachtig te worden bestreden. We verwachten van alle staten dat zij het Verdrag van de Verenigde
Naties tegen Corruptie ratificeren en elkaar aanspreken op de implementatie ervan.
22. Er moet wereldwijd vrijheid van en toegang tot informatie zijn, rekening houdend met privacy- en
veiligheidsoverwegingen. Om dit te steunen dient er netneutraliteit te zijn.
23. Alle mensen worden aangemoedigd om bij te dragen aan de gemeenschap en naar vermogen te werken,
bijvoorbeeld als vrijwilliger of ondernemer, in een betaalde baan, het huishouden of anderszins.
24. Om bij te dragen aan de lokale gemeenschap roepen we iedereen op om mensen in hun onmiddellijke omgeving
bij te staan op basis van hun eigen capaciteiten en de behoeften van deze mensen. We steunen donaties aan goede
doelen en stimuleren mensen die meer dan $ 100 miljoen bezitten, zich aan te sluiten bij de ‘Giving Pledge’.
25. Het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap moet door alle landen worden geratificeerd
en uitgevoerd. Voor mensen met een handicap met betaald werk moet het mogelijk zijn het minimumloon te
verdienen, ongeacht hun productiviteit.
26. We willen de betekenisvolle participatie van kinderen en jongeren vergroten in het ontwikkelen, uitvoeren en
evalueren van beleid. We roepen iedereen op om het opzetten, ontwikkelen en betrekken van jongerenorganisaties
en jongereninitiatieven te ondersteunen en om partnerschappen op te zetten tussen verschillende generaties.
27. We erkennen en verwelkomen diversiteit, zowel op individueel niveau als tussen verschillende groepen in
de samenleving. Wij stimuleren wederzijds respect, intercultureel leren en zelfontplooiing. Wij roepen op tot het
uitbannen van elke vorm van discriminatie.
28. Wij hechten grote waarde aan het cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld en ondersteunen het behoud
van zowel materieel als immaterieel erfgoed. We willen dat iedereen de mogelijkheid krijgt om van andere culturen
te leren. Hierdoor wordt de culturele verscheidenheid op de wereld bewaard en tot uitdrukking gebracht. Er dienen
voldoende fondsen beschikbaar te worden gemaakt om dit voor toekomstige generaties zeker te stellen.
29. Communicatie tussen mensen is van groot belang. We stellen voor dat alle mensen de mogelijkheid krijgen om
een belangrijke vreemde taal te leren ter ondersteuning van de internationale dialoog. Dit is een aanvulling op de
bestaande ondersteuning voor meertaligheid en behoud van diversiteit.
30. Wij roepen iedereen op om symbolische uitingen van eenheid in de wereld voor te stellen en te ontwerpen,
gebruik makend van verschillende kunstvormen.
31. We moedigen de organisatie van internationale evenementen aan die internationaal begrip en samenwerking
bevorderen. We zien de Olympische Spelen in dit opzicht als een voorbeeld.
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We streven ernaar om tot een duurzame economie te komen die ieders basisbehoeften vervult, bijdraagt aan wereldwijd
welbevinden, mogelijkheden biedt voor innovatie en ondernemerschap en natuurlijke hulpbronnen in stand houdt voor
toekomstige generaties.
32. Bij het in kaart brengen van economische vooruitgang moet niet alleen het Bruto Binnenlands Product (BBP),
maar ook sociale en milieuaspecten worden betrokken om de bijdrage aan het wereldwijd welbevinden inzichtelijk
te maken.
33. Voor een duurzame economie is kwalitatief goed onderwijs van groot belang, net als ondernemerschap,
innovatie en toegang tot werk zonder enige vorm van discriminatie.
34. Een duurzame, groene economie is essentieel om het welbevinden van mensen blijvend te verhogen. We roepen
op tot economische activiteiten met efficiënt energieverbruik en een lage uitstoot van koolstofdioxide. Daarnaast
moeten deze activiteiten groene banen scheppen en het verlies van biodiversiteit en ecosystemen voorkomen.
35. Verstedelijking en ontwikkeling van infrastructuur moeten sociaal en ecologisch duurzaam zijn. Men moet
zorgen voor veilige en betaalbare huisvesting, goede luchtkwaliteit en duurzaam afvalbeheer.
36. Voor het bereiken van een duurzame economie stimuleren wij de toepassing van nieuwe benaderingen, zoals
de circulaire- en deeleconomie.
37. De private sector speelt een cruciale rol in het bereiken van economische duurzaamheid. Bedrijven moeten door
onafhankelijke organisaties, op basis van officiële en universele maatstaven, verantwoordelijk worden gehouden
voor hun maatschappelijke en ecologische impact.
38. Wij moedigen mensen wereldwijd aan om hun leven en consumptiepatroon duurzaam in te richten. Onderwijs
en publieksprogramma’s moeten aan dit doel bijdragen.
39. Door belastingheffing kunnen staten diensten verlenen aan de bevolking, economische ongelijkheid
verminderen en sociaalecologische doelstellingen bereiken. Belastingsystemen dienen transparant te zijn en onder
democratisch toezicht te vallen.
40. De overheid moet een progressieve belastingheffing hanteren. We stellen voor om de loonbelasting te verlagen
en een progressieve belasting op kapitaal in te stellen of te verhogen. Het verminderen van ongelijkheid tussen
de rijkste en de armste groepen in de maatschappij heeft prioriteit en daarom ondersteunen we het gebruik van
de ‘Palma ratio’. Ook moeten overheden een einde maken aan belastingconcurrentie, ontwijking en -ontduiking.
Tenslotte moedigen we het gebruik van belastingen aan die duurzame ontwikkeling en een gezonde manier van
leven bevorderen.
41. Wij ondersteunen de invoering van maatregelen die speculatie op financiële markten reguleren. Maatregelen als
de Tobintaks, minstens 0.1 procent belasting op handel in valuta en aandelen, alsmede het verbod op flitshandel,
worden voorgesteld om deze regulering te ondersteunen.

DE LIEMERS LISt

8

42. 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.
43. Vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal tussen landen moet worden bevorderd.
Handelsrichtlijnen moeten duurzame en inclusieve economische ontwikkeling ondersteunen en dus gepaste
toegang tot de markt mogelijk maken, subsidies met een marktverstorende werking afschaffen en duurzame
productie en consumptie bevorderen.
44. Wij stimuleren de verdere regulering van de informele sector binnen de economie om de rechten van werknemers
te beschermen en ongelijkheid tussen de formele en informele sector te verminderen.
45. We adviseren om de mogelijkheden tot de afschaffing van patenten te verkennen en om onderzoek en
ontwikkeling op andere manieren te stimuleren, vooral waar het gaat om basisbehoeften zoals medische en
agrarische producten.
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Om het welbevinden van huidige en toekomstige generaties te garanderen is het dringend noodzakelijk om ecologische
duurzaamheid te bereiken. Duurzaam gebruik van hernieuwbare bronnen, vermindering van milieuvervuiling en
spaarzaam gebruik van niet-hernieuwbare bronnen dragen hieraan bij.
46. De internationale gemeenschap dient een universele en juridisch bindende overeenkomst over klimaatverandering
tot stand te brengen en te implementeren. De hoofdlijnen van dit akkoord betreffen een omslag naar efficiënt gebruik
van schone energie, maatregelen voor aanpassing aan klimaatverandering en de benodigde financiële toezeggingen
van alle betrokkenen.
47. Het gebruik van grondstoffen moet hergebruik met zo min mogelijk kwaliteitsverlies mogelijk maken. Winning,
productie en consumptie van grondstoffen mogen het milieu niet vervuilen.
48. We sporen de internationale gemeenschap aan om een kwaliteitsnorm voor grond- en oppervlaktewater te
ontwerpen en voorwaarden op te stellen voor het beheer van stroomgebieden van rivieren. Alle belangen binnen
die gebieden moeten worden meegewogen, inclusief de bescherming van het leven in het water.
49. Wij doen een beroep op de relevante autoriteiten om de luchtkwaliteit te verbeteren door de uitstoot van
schadelijke stoffen in de atmosfeer te beperken en door het toepassen van beschermende maatregelen voor de
vervoers-, de landbouw- en de energiesector.
50. De alarmerende afname van biodiversiteit moet worden gestopt. Het daarvoor opgestelde biodiversiteitsverdrag
dient strikt te worden gehandhaafd. Wij roepen in het bijzonder op tot bescherming van soorten die van belang zijn
voor het behoud van ecosystemen, inclusief insecten die voor bestuiving zorgen, zoals bijen.
51. Alle technologische mogelijkheden voor een duurzame en eerlijke voedselproductie dienen te worden
onderzocht. Voedselproductie moet de veiligheid van producten voor menselijke en dierlijke consumptie
waarborgen.
52. Om voedselzekerheid en een duurzame voedselproductie te garanderen moeten maatregelen op nationaal, en
indien nodig internationaal, niveau worden genomen. Dit omvat bijvoorbeeld de regulering van voedselspeculatie
en de productie van biobrandstof en het aanpassen aan klimaatverandering en veranderingen in het milieu.
53. Er moeten wereldwijde afspraken gemaakt worden om het gebruik van antibiotica en bestrijdingsmiddelen te
reguleren.
54. De consumptie van vlees en andere dierlijke producten moet worden verlaagd door de afschaffing van subsidies
die de markt verstoren. De visindustrie en alle vormen van commerciële veehouderij dienen zich te houden aan
internationale normen voor milieu en dierenwelzijn, en de bio-industrie moet in 2030 uitgefaseerd zijn.
55. Dieren mogen niet voor amusement worden gebruikt als men op voorhand weet, of redelijkerwijs kan
vermoeden, dat het welzijn van het dier hieronder lijdt. 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 de huid, de pels of voor
menselijk vermaak, verboden wordt. Dierproeven moeten zoveel mogelijk worden vermeden.
56. Ecosystemen moeten beschermd worden en waar nodig hersteld. Duurzaam gebruik van ecosystemen, zowel
op het land als in het water, moet de norm worden.
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Wij beschouwen duurzame vrede en veiligheid als belangrijke voorwaarden voor menselijke ontwikkeling en welbevinden.
57. Landen zijn primair verantwoordelijk voor het garanderen van veiligheid en het handhaven van de mensenrechten.
De internationale gemeenschap, inclusief maatschappelijke organisaties, kunnen staten hierin bijstaan. In het geval
van conflictsituaties dienen vreedzame middelen voor conflictoplossing een leidende rol te vervullen.
58. Wanneer staten de politieke rechten van inwoners respecteren en hun veiligheid garanderen, hebben zij het
monopolie op het gebruik van geweld binnen de eigen grenzen. Wij streven naar een geleidelijke afschaffing van
privaat vuurwapenbezit.
59. We zijn sterk tegenstander van de doodstraf en stellen voor bestaand strafrecht overeenkomstig aan te passen.
60. Nationale uitgaven voor defensie mogen niet hoger zijn dan het nationale onderwijsbudget en landen dienen
erop te worden aangesproken als ze zich niet aan dit criterium houden.
61. Productie, bezit en verspreiding van nucleaire, biologische en chemische wapens, mijnen en clusterbommen
moet worden verboden. Bestaande voorraden moeten ontmanteld worden. Alle bestaande mijnenvelden dienen
door de betreffende autoriteiten onschadelijk gemaakt te worden, zo nodig met financiële en technologische steun
van de internationale gemeenschap.
62. Wij stellen voor om uiteindelijk in elk land de dienstplicht af te schaffen en in plaats daarvan een vorm van
maatschappelijke dienstverlening in te voeren.
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63. Alle landen zijn gebonden aan internationaal recht. Nationale wetten moeten overeenkomen met internationale
verdragen en akkoorden die door het betreffende land zijn getekend en geratificeerd.
64. We stellen voor om het handvest van de Verenigde Naties aan te passen en de Veiligheidsraad te hervormen. De
Raad zal uit achttien lidstaten bestaan, waaronder de huidige vijf permanente leden, acht niet-permanente leden en
vijf niet-permanente leden die hun eigen regio vertegenwoordigen. De beslissingen van de Veiligheidsraad zullen
worden genomen door instemming van twaalf leden. Niet-permanente leden die hun eigen regio vertegenwoordigen
hebben de verantwoordelijkheid om met hun groep te overleggen in gevallen waar regionale kwesties onder de
aandacht van de Veiligheidsraad worden gebracht.
65. In gevallen waarin de Veiligheidsraad nalaat om de benodigde maatregelen te nemen om internationale vrede
en veiligheid te behouden of herstellen, zal de Algemene Vergadering de zaak direct agenderen. De Algemene
Vergadering mag bindende resoluties opstellen om de internationale vrede en veiligheid te herstellen.
66. Wij steunen de versterking van de vredesmacht van de Verenigde Naties. Wij roepen de lidstaten op om een
vast percentage van hun troepen en materieel te reserveren voor VN vredesmissies. Deze zijn altijd beschikbaar,
behalve in het geval van nationale noodsituaties. Vredestroepen worden geacht zich te houden aan internationale
gedragsregels.
67. Interventies door een VN vredesmacht vinden plaats op basis van het Handvest van de Verenigde Naties. Wij
moedigen verdere ontwikkeling en de uiteindelijke toepassing van de ‘Responsibility to Protect’ doctrine aan.
68. In het geval van interventie door de Verenigde Naties dienen voldoende fondsen te worden gereserveerd voor
het onmiddellijk herstel van burgerdoelen, wederopbouw en verzoening. Alle vredestroepen binnen de missie
dragen bij aan dit herstel.
69. We stimuleren de organisatie van activiteiten en herdenkingen die bijdragen aan dialoog en onderling begrip,
vooral voor jongeren en mensen in post-conflict situaties.
70. Gemarginaliseerde en kwetsbare groepen in een land dienen dezelfde rechten te hebben als de rest van de
bevolking. Aan etnische groepen kan autonomie worden verleend binnen het domein van de staat.
71. De rechten en het welzijn van vluchtelingen, ontheemden en staatlozen moeten worden gewaarborgd. De
onderliggende oorzaken van de vluchtelingen- en ontheemdenproblematiek moeten door de betrokken landen
worden aangepakt. De internationale gemeenschap dient deze landen hierin waar nodig te ondersteunen.
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Internationale samenwerking is een essentieel middel voor een wereld waarin iedereen het eigen leven als goed waardeert.
In dit hoofdstuk introduceren wij het People’s Partnership als de voornaamste vorm van internationale samenwerking, die
gemeenschappen over de hele wereld aanmoedigt om bij te dragen aan een verhoogd welbevinden.
72. Wij stellen een People’s Partnership voor waarin we landen koppelen in paren. Dit voorstel draagt bij aan de
realisatie van een wereld waarin alle mensen hun leven als goed waarderen, of met ten minste een acht op de schaal
van tien. Beide landen steunen elkaar bij het uitvoeren van de artikelen in de Liemers List. Een lijst van beoogde
koppels is beschikbaar als bijlage bij de Liemers List.
73. Het People’s Partnership wordt de primaire vorm van bilaterale samenwerking. De twee partnerlanden
concentreren al hun inspanningen met betrekking tot bilaterale samenwerking op elkaar. Multilaterale samenwerking
blijft bestaan en ondersteunt de doelstellingen van het People’s Partnership.
74. Het People’s Partnership is ontworpen om vriendschap en onderling begrip tussen twee landen te bevorderen.
We stimuleren alle geledingen in de maatschappij, inclusief overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven,
verenigingen en individuen, om banden aan te knopen met vergelijkbare organisaties in hun partnerland, voor
uitwisseling, samenwerking en wederzijdse ondersteuning.
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75. Wij willen dat uiteindelijk alle partnerlanden jaarlijks vier procent van hun BBP investeren in een gezamenlijk
People´s Partnerschip fonds. Dit fonds wordt gebruikt voor projecten die leiden tot de verwezenlijking van de
artikelen in de Liemers List en de doelstelling dat mensen in beide landen hun leven als goed waarderen. De
betrokkenen in beide landen bepalen samen, op transparante wijze en onder de geldende wet- en regelgeving, hoe
het geld wordt besteed.
76. We roepen alle partnerlanden op om één procent van het BBP te reserveren om de inkomensverschillen tussen
de verschillende landenkoppels te egaliseren.
77. We willen dat de Verenigde Naties bindende richtlijnen opstellen voor partnerlanden wat betreft
projectontwikkeling, toezicht, evaluatie en financiële verantwoording. Een onafhankelijke commissie die is
aangesteld door de Verenigde Naties wordt belast met de externe controle hierop. Een vast percentage van het
People’s Partnership fonds wordt voor dit doel gebruikt.
78. Het People’s Partnership budget blijft beschikbaar voor partnerlanden voor een periode van vijf jaar. Als het
budget niet wordt opgemaakt, of als er geen plan van actie is ontwikkeld binnen deze vijf jaar, kunnen de fondsen
door andere landenkoppels worden besteed.
79. Wij moedigen partnerlanden aan om versneld over te gaan tot vrij verkeer van personen, goederen, diensten en
kapitaal.
80. Als een partnerschap succesvol is, kan het een verbinding aangaan met een ander koppel van partnerlanden.
Landenkoppels vormen daarnaast een groep van vier landen met een ander paar ten behoeve van kennisuitwisseling.
Vier van zulke groepen kunnen een groep van zestien vormen. Zes groepen van zestien vormen de halve wereld.
Alle groepen samen vormen de Verenigde Naties.
Elke vijf jaar wordt er een conferentie georganiseerd waarbij de Liemers List zal worden geëvalueerd en
aangepast. Ook zullen dan de implementatie van de Sustainable Development Goals (Global Agenda) en de
Liemers List worden bekeken.
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Presentatie aan de Verenigde Naties
Sinds de start van HOPE XXL in 2009 hadden we één doel voor ogen: Om de wereldwijde Liemers List te presenteren aan
de Verenigde Naties. En in februari 2015 is dat gelukt! Direct na afloop van de HOPE XXL Global Summit reisde een kleine
delegatie naar de Verenigde Naties in New York. Daar, bij het ECOSOC Youth Forum, is HOPE XXL gepresenteerd aan de VN.
Yama groeide op in de Liemers en is één van de jongeren die sinds het begin is betrokken bij HOPE XXL. Hij had de eer
om HOPE XXL aan de Verenigde Naties te presenteren. In een krachtige speech deelde hij onze visie op de toekomst met
jongeren en beleidsmakers van over de hele wereld. “We hebben de Liemers List altijd al aan de VN willen presenteren.
Geweldig dat we dit nu bereikt hebben.”
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