
Wat is Duurzame Politiek met Integrale Visie  -  Bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoorde Politiek 

 

1 Wat is duurzame ontwikkeling? 

 'Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoefte van het heden zonder het vermogen van toekomstige 

generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen'  

      Uit:  Brundtland, Verenigde Naties Report 'Our Common Future', 1987 

2  Definitie van 'integraal' - Sean M. Saiter, welke voor deze website als uitgangpunt kan dienen. 

 "Integraal is een samenbrengen en strategisch verbinden van schijnbare tegenstrijdige of ogenschijnlijk afwijkende 

wereldbeschouwingen, begrippen, praktijken in een poging om een realistische, werkbare, vloeiende en dynamische "meta-visie"  te 

scheppen. 

Het omvat elke andere wereldbeschouwing en vooruitzicht (verleden, heden, toekomst), en "halve waarheden" samensmeltend om 

een realistische, werkbare, hervormende strategie te vormen. 

 Het is een "grote verenigende theorie" tegengesteld aan "grote verenigde theorie".  

     Uit: 'A general introduction to integral Theory and Comprehensive Mapmaking' 

 

3 Definitie van 'Integrale politiek' 

"Integrale Politiek is de toepassing van de integrale theorie en praktijk op het gebied van de politiek. Politiek is altijd een (integraal) 

onderdeel van de interesse van mensen die zich bezighouden met een goed begrip van context. Ook in het werk van Ken Wilber het 

gaat om het welzijn van alle mensen en wezens."       - Uit: Integrale Politik via de website  http://integralesleben.org/ 

 

4 Definitie van Politiek 

Politiek is de wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen - meestal 

op basis van onderhandeling - op de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus.  

Waar de scheidslijn loopt tussen het politieke en het ethische en sociale is een vraag waar veel verschil van mening over bestaat - De 

meeste wetenschappers erkennen dat er sprake moet zijn van enig potentieel tot het gebruik van macht of geweld om een vraagstuk 

als politiek te bestempelen — bij het beslissen van een politiek conflict is meestal sprake van een verplaatsing van macht van de ene 

groep of persoon naar een andere groep of persoon - zie verder beschrijving - Wikipedia 

 

5 Democratie: Democratie is het bestuur van, door en voor het volk 

Democratie is een bestuursvorm. Het Nederlandse woord stamt af van de Griekse woorden δῆμος (dèmos), "volk" en κρατέω 

(krateo), "heersen, regeren" en betekent dus letterlijk "volksheerschappij". Dit houdt in dat het volk zelf stemt over de wetten, zoals 

in het oude Athene, of het volk verkiest vertegenwoordigers die de wetten maken, zoals in België en Nederland - Wikipedia 

- De ware aard van democratie is vrijheid. Vrijheid betekent om de beurt regeren en geregeerd worden - Aristoteles  

- Democratie is het enige systeem dat volhardend aan gezagsdragers blijft vragen of ze dat gezag wel mogen dragen - Winston  

   Churchill 

 

6 Eigen overwegingen om bij duurzame politiek met een integrale visie terecht te komen: 
Bij het burnout raken en het proces erna werd ik zeer getroffen door de noodzaak van integrale aanpak en duurzaamheid. Erg vaak 

ontbraken deze, met alle (vaak vergaande) negatieve gevolgen van dien. Het was een begin van een ware zoektocht en een 

bewustwordingsproces, waarbij ik erg onder de indruk ben gekomen van het werk van oa  Ervin Laszlo, Ken Wilber, Werner Kaiser, 

Klaas van Egmond, Herman Wijffels en David van ReyBrouck. Ook kwam ik onder de indruk van het Zwitserse Referendum 

systeem en de politieke Partij 'Integrale Politik Schweiz (IP)' - Sociale beweging en een politieke partij. 

- Goede regeringsvormen regeren in het algemeen belang, terwijl corrupte regeringsvormen slechts regeren in het belang van 

  degenen die regeren - Aristoteles 335 voor Christus, verhandeling Politica 

- '1 keer in de 4 jaar verkiezing is in de huidige maatschappij primitief' - David van Reybrouck (boek: 'Tegen Verkiezingen') 

- 'Gewicht van de volgende verkiezing is groter dan het gewicht van de vorige' - David van ReyBrouck - video 

- 'Iemand die in de gaten wordt gehouden is niet meer vrij' - Volkskrant 

- 'Zolang armoede bestaat, is er geen vrijheid' - Nelson Mandela 

 

7 Belangrijke gegevens: 

 

Websites: www.duurzame-politiek.nl  (NL)   -  http://integralesleben.org/  (Duitsland)    -   www.integrallife.com  (VS)  

www.integraleurope.org (Europa)   - Video: Sustainable Transformation - Ervin Laszlo in 2007 -  Integral European Conference - IEC  

 

Boeken: 'Worldshift 2012' - door Ervin Laszlo --  'Integrale visie', door Ken Wilber --  'Integrale Politik,  Neue Politik für eine neue 

Zeit', door Werner Kaiser --  'Een vorm van beschaving', door Klaas van Egmond  --  'Verandering van Tijdperk', door Jan Rotmans 

**  Zie voor meer informatie: www.duurzame-politiek.nl  -  pagina: Wat is integraal - E-mail: info@duurzame-politiek.nl  ** Bart Land – 06-07-2018 
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