
Overgangsfase naar mondiale Duurzaamheid: Nieuwe Noodzakelijkheid 
 

Lifestyle voor gezond herstel door nieuw bewustzijn  
CO-Operatio tussen wereldburgers als drager van stabiliteitsverdrag  

 
In ongewisse tijden worstelen wereldleiders en de wereldmaatschappij met de hamvraag: hoe verder? 
Zelfs prof. Klaus Schwab, oprichter van World Economic Forum in Davos, ziet zoals zovele die onver-
troebeld observeren in dat huidig kapitalistisch systeem niet meer past: een grote transformatie met 
nieuwe modellen is nodig. Er is dringend behoefte aan een richtinggevende visie, een daadkrachtige 
duurzame koers! Het complexe geheel van (veelal paradoxale) tegenstrijdige belangen en richtingen 
zou zich gebundeld op een gemeenschappelijke boodschap, de visionaire missieweg naar vredesbalans 
moeten concentreren.  
 
Nieuw bewustzijn als lifestyle 
Deze bewuste gezamenlijke drijfveer en koers voor een gedeelde zingeving in samenhorigheid streeft 
het over-leven in duurzaamheid (afgewogen dynamische balans) na en is enkel mogelijk door onder-
linge sociale verbondenheid met elkaar en (in)directe omgeving. Duurzaamheid is een maatschappelijk 
proces. Wereldburgers die wereldwijd een levenswijze volgen van coöperatief leven en werken, die de 
beperktheid van ons aardse draagvlak respecteren en rechtvaardig leren (ver)delen. Deze coöperaties 
handelen ethisch verantwoord overeenkomstig de relaties van ecosystemen, werken aan gezond herstel 
van verstoorde natuurlijke levensprocessen. De vitale toestand van natuurlijke kringloopsystemen is 
immers ook het integrale resultaat van de samenhang en –werking van onderlinge afhankelijke 
processen wereldwijd! Zonder verleden geen toekomst: leer van verleden, wees wijs, werk samen!! 
Vaak wordt vanuit angst gewerkt en vijand gedacht wardoor noodzakelijke processen vertraagd raken. 
2012: Unescojaar van de Coöperatie. Lukt het de wereldgemeenschap eendrachtig duurzaamheid als 
levensstijl voor een gezond herstel van onze bedreigd voortbestaan in praktijk om te zetten? Het CO-
Operatiemodel biedt inzicht op onderling verweven links die volgens een integraal gepast patroon een 
duurzame trui breien: duurzame samenleving-in-wording. 
 
SustainAbility 
Sustainability, de mogelijkheid voor continue dynamische levensvatbaarheid van het Leven op Aarde 
wordt door de oprichter John Elkington van de denktank ‘SustainAbility’ verzinnebeeld door de 
bekende tripple P-piramide of triade People-Planet-Profit. Duurzaamheid moet als pure noodzaak, een 
procesfase binnen de evolutieproces erkend en ervaren worden. Evolutie is immers ook een 
voortdurend ontwikkelingsproces. Steeds duidelijker tekent zich het belang van onze houding als 
bewuste wereld-burgers of ethisch menswaardige en milieuverantwoorde kosmopolieten af, essentiële 
medespelers in dit proces.  
 
Ontbrekende schakel(ing) 
Vele wetenschappers, denkers en practici ondervinden het herstel van de samenhang van deze drie 
hoekzuilen van de beoogde duurzaamheid als tekortkomend. Vaker wordt een vierde P toegevoegd als 
missing link al naar gelang welke invalshoek zoals Purpose (doel), Project of Plan of Pneuma (inspi-
rerende ideologie). Duurzaamheid dient als realisme en niet enkel idealisme te worden benaderd, een 
ontwikkelings- en herstelproces van integrale samenhang tussen en juiste afstemming van sociale, 
ecologische, economische én ideële belangen. Duurzame huishouding ontstaat door de sociale aanpak 
en integratie van de humane ecologie en humane economie mede mogelijk gemaakt door 
technologische innovaties. 
 
Unesco:Jaar van Coöperatie 
2012 is door Unesco uitgeroepen to jaar van samenwerking. In een westerse maatschappij waar 
voornamelijk door de vrije markt denken en doen een kapitalisme is gegroeid dat gebaseerd op 
concurrentie, en uitbuiting van mens en milieu. De winst (profit) kreeg de allergrootste aandacht. Dit 
neo-kapitalisme voldoet niet meer aan een maatschappelijk wereldbeeld van de mondige en verlichte 
wereldburger. De burger laat zich steeds minder dicteren en manipuleren door het allesbeheersende 
kapitaal van de gevestigde orde. 
De oude Amerikaanse droom is uitgedroomd en leidt nu veelal tot bedrog, een valse illusie dat 
materieel bezit onbeperkt voor ieder bereikbaar zou zijn.  
 
Duurzaam Kapitalisme  
Er is wereldwijd een groeiend besef dat alles en iedereen met elkaar samenhangt. Een gezamenlijke 
gemeenschap die weer collectief deelt en zich mondiaal inleeft in sociale situaties groeit zodoende 
mee. Wereldwijd blijkt het neo-kapitalistisch systeem, een vrije markteconomie onwenselijk vanwege 
de inherente grote druk op het milieu en de mens. Het is gebaseerd op goedkope, eindige grond- en 



hulpstoffen als olie en kolen en goedkope arbeidskrachten. Door kapitaalwinst kan ieder zich 
verheffen. Banken en bedrijven maken nu vooral winst. Mechanisatie binnen de high-tech revolutie 
maakt echter steeds meer burgers werkloos! Een onomkeerbaar technologisch proces.  
 Een nieuwe wereldorde is op komst. Een duurzame wereldorde(ning) die zorgvuldig omgaat met 
energieën en materialen gezien de prognoses van alarmerende rapporten van instituten als World 
Watch Institute (WWI) met jaarlijkse State of the World data of van het Rathenau Institut. Alle stoffen 
en kennis dienen wereldwijd optimaal efficiënt en effectief verdeeld te worden: steeds minder valt te 
verdelen onder steeds meer mensen. Een precaire toestand die vraagt om diplomatiek en humaan 
verantwoord handelen. In plaats van concurrentie zou nu juist coöperatie en coördinatie de juiste 
handelswijze zijn om toekomstige relatieve schaarste eerlijker dan in verleden te verdelen. 
 
CO-Operatio Model: our common future 2.0 
Gezonde coöperatie in doen en handelen en het bewustzijn van een wereldburgerschap in een 
creatieve mentaliteit van het individuele en collectieve denken (kosmopologie) leidt tot een genezend 
samenwerkend ontwikkelingsproces, de CO-Operatio, als een geheeld gezond en organisch geheel. De 
mens in wisselwerking met zijn (micro-, medio- en macro-)kosmos. 
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Afb.:  CO-OPERATIO MODEL ALS HELENDE INTEGRALE DUURZAME WERELD-HUISHOUDING  

 of Our Common Future 2.0 in kader van de overgangsfase Nieuwe Noodzakelijkheid;  
op weg naar een nieuw tijdperk: de Groene Evolutie van een Groene Planeet 

Figuur: groene blauwdruk planeet Aarde, verhouding aardop.:wateropp.= 1:3 , Nijmegen 2011 
(Alternatief voor ontwikkeling Duurzame Samenleving tegenover economisch kapitalistisch wereldbeeld)  
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Korte uitleg model 
Holistisch en synergetisch CO-Operatio (wereldwijd gemeenschappelijk herstel door 
internationale samenwerking of ‘togetherness’) model integreert duurzame huis-houding en 
wereld-burgerschap (Kosmopolitisme). Een duurzame kosmopolitische samenleving wordt onder-
steund door 4 processen te weten (klokgewijs) pluralistisch globalisme, draagbaarheid (leef-
baarheid), welzijnsleer en multi-culturalisme (o.a. multi-culturele welvaart).  
De processen zijn in rood om de sociaal maatschappelijke insteek te benadrukken. Onderling worden 
processen naar 4 kwalitatieve hoekpijlers (economie, sociologie, ecologie, kosmopologie) gekoppeld 
door 8 condities: mentaliteit, fair trade, tevredenheid, coöperatie, gezondheid. vitaliteit, 
biodiversiteit en creativiteit.  
De condities zijn in groen om de voorwaarden van de Groene Evolutie door het collectieve coalitie van 
‘Regenboog Revolutionisten’, die de CO-Operatio stimuleren, te benadrukken. Vanuit de daad- en 
zaaikracht van de samenwerking van mensen (sociologie) en de inspiratie van hun ideeën 
(kosmopologie) ontstaat een helende werking, een herstel van het dynamisch evenwicht tussen 
ecologie en economie, een duurzame huis-houding die door alle wereldburgers gedragen wordt. 
Kosmopologie (zie eerdere verklaring begrip/Honingraatstructuur Model) is eveneens de algehele leer 
van de duurzame wereld huishouding, zoals in van een wereldstad (kosmo-polis) waarin vooral multi-
culturele wereldburgers (kosmopolieten), samenleven volgens een autarkisch, democratisch hol-
archisch stelsel, kosmopolitiek. Het Wereldburgerschap kiest regionaal, nationaal en mondiaal 
democratische kosmopolitici (wereldleiders); een verstrekkende, mondiaal bevoegde regering in de 
vorm van Verenigde Naties (o.a. Ecofilosofie van Hendryk Skolimowski ondersteunt Kosmopologie, zie 
ook Antweiler Kosmopolitismus). 
 
Conclusie 
Wereldleiders en de wereldmaatschappij kunnen het complexe geheel van tegenstrijdige belangen en 
richtingen veranderen via een eenduidige gemeenschappelijke boodschap: af-stemmen op een Visio-
naire koers van een bewuste gezamenlijke weg, Our common future 2.0 in kader van een Nieuwe 
Noodzakelijkheid. Een gedeelde zingeving in samenhorigheid van alle wereldburgers: het over-leven in 
gematigde duurzaamheid voor iedereen door onderlinge sociale verbondenheid als het resultaat 
van onderlinge afhankelijke processen van de samenhang en –werking wereldwijd! De wereldwijde 
kloof tussen arm en rijk verkleinen via de realisatie van de 8 millenniumdoelen. Duurzaamheid 
ervaren als combinatie van realisme en idealisme (co-dealism), een ontwikkelings-en herstelproces 
van integrale samenhang tussen en juiste afstemming van sociale, ecologische, economische én ideële 
belangen. 
 Nieuwe Noodzakelijkheid is de levensstijl die deze ontwikkeling ondersteunt door een nieuwe 
dynamische balans in de wereldorde te herstellen door de samenwerking tussen de wereldburgers. Zij 
bevorderen als opererende stabiliserende pijlers dit genezingsproces door een oproep naar een 
internationale samenwerking van een tolerante samenleving van eenheid in veelheid.  
 Net als Nieuwe Zakelijkheid in de jaren ’20 werkt deze eigentijdse stroming als gezondheids-
bevorderend en genezend. Zij bevordert namelijk een Duurzame Ontwikkeling als gezonde en vitale 
georganiseerde consumptie-maatschappij, waarin het evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod 
van voedsel en goederen hersteld is zonder dat diezelfde vraag van andere volkeren en maat-
schappijen en/of toekomstige generaties schade ondervindt. Nu leven we nog steeds buiten-
proportioneel op kosten van anderen en onze planeet. CO-Operatio stimuleert een hersteld 
samenleven van mensen onderling en met de aarde (CO-Creatie). 
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