Regenboogpartij
Oprichtingsbijeenkomst
zaterdag 11 september 2010
Almere
De Lezing organiseert zaterdag 11 september 2010 onder leiding van Robert
van Harten www.nieuwepolitiek.nu en Otto van Nieuwenhuijze
www.scienceoflife.nl de introductie en opening van de Regenboogpartij te
Almere.

De Regenboogpartij is een heel persoonlijke puzzel.
Ik merk dat ik de politici en ‘hun’ politiek niet vertrouw.
Ik merk dat als ik stem, mijn stem niet evenredig telt.
Ik constateer dat politici zich niet aan verkiezingsprogramma houden.
Ik heb geen behoefte aan steeds meer steeds meer beknechtende wetten.
Ik deed een studie als ingenieur en als arts.
Tussenbeide ontdekte ik dat Vrije Keuze een gegeven is van leven.
Maar ook, dat elke mens deel is van de mensheid.
En ik zie dat de mensheid momenteel de Aarde verziekt.
Ik zocht een oplossing.
Met de pragmatische eenvoud van de ingenieur.
En de gezonde bedoelingen van een arts.
En kwam uit op een eenvoudig voorstel/recept: doe het zelf; doe het samen.
Ik nodig je uit om mee te doen, in een politieke leerschool.
Centraal staat een computer met de naam ‘deregering’.
Daarin kan iedereen eigen meningen uiten, en samen overleggen.
Er is wel één belangrijk vereiste: je MOET soeverein zijn.
Wat dat is en hoe dat werkt, dat kan je in de RegenboogPartij ontdekken.
Het is geen politieke parttij, en we doen er niet aan politiek.
Maar we kunnen er wel doen waarvoor een regering bedoeld is: goed
overleggen.
Hoe dat werkt wordt uitgelegd in de oprichtigsbijeenkomst van De Lezing in
Almere.
Ik zal kort samenvatten hoe ik tot dit idee kwam; mijn naam is Otto van
Nieruwenhuijze.
Robert van Harten zal vertellen waarom hij de naam “regenboogpartij.nl” al
geregistreerd had; en welke wens daarin bevat ligt.
Jij kan vertellen wat je in een samenspel omgeving als dit zou willen be-leven.

Samen kunnen we dan ont-dekken wat we in de samenwerkwebzaait van de
Regeenboogpartij kunnen realiseren.
Ik voorzie dat alle politieke partijen de ideeën die wij samen kunnen vormen zullen
willen gebruiken.
En ik hoop dat ook, vooral, politici veel meer zullen leren wat politiek is; en wat
politiek niet is.
Kom je ook?
Doe je mee?
Otto van Nieuwenhuijze(ir., arts)

