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Inleiding
Dwars gelooft dat een betere wereld mogelijk is. In dit beginselprogramma worden vijf idealen voor bete-
re wereld uitgewerkt. Dit zijn duurzaamheid, solidariteit, vrijheid, vrede en democratie. Deze uitgangspun-
ten vormen de ideologische basis van Dwars. 
Dwars stelt niet één ideaal centraal, maar meerdere: deze diversiteit aan idealen is een reflectie van de
diversiteit binnen Dwars. Dwars koestert haar eigen diversiteit, is niet dogmatisch, en zet zich actief in voor
vrolijke, creatieve en vernieuwende ideeën.
Om deze vijf idealen te verwerkelijken zijn radicale veranderingen van de samenleving, de politiek, de cul-
tuur, en de economie nodig. Dwars strijdt voor een vreedzame wereld met grenzeloze solidariteit, waarin
ieder individu nu en in de toekomst, gelijke kansen heeft om zich te kunnen ontwikkelen.

Duurzaamheid
Dwars vindt dat mensen, nu en in de toekomst, waar ze ook wonen, recht hebben op een leefbare wereld.
Daarom moeten we op een duurzame wijze met ons leefmilieu omgaan.Dit zijn we verplicht aan mens en
natuur. Het is daarom essentieel dat we zo snel mogelijk overstappen op duurzame brandstoffen, op her-
nieuwbare grondstoffen in de bouw en dat we streven naar biologische landbouw in de hele wereld. 
Daarnaast moeten Westerse landen hun consumptieniveau drastisch verlagen en moeten de milieukosten
worden doorberekend in de eindprijs van een product. 
Dwars vindt dat de mens een verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van alle diersoorten bij het in stand
houden van het milieu. De meeste dieren zijn vaak nog afhankelijker van de natuur dan de mens en zijn de
eerste slachtoffers van een onverantwoord milieubeleid. Net als mensen hebben de overige dieren een
intrinsieke waarde en verdienen om die reden een waardige behandeling. Dwars vindt de exploitatie
[gebruik] van dieren alleen acceptabel, als dit op diervriendelijke wijze gebeurt.

Solidariteit
Dwars vindt dat iedereen in de wereld de mogelijkheid moet krijgen om zichzelf volledig te kunnen ont-
plooien. Om dat mogelijk te maken is een drastische herverdeling van de welvaart in de wereld noodzake-
lijk, want nu is het een kleine groep mensen die profiteert van een groot deel van de welvaart. Dwars pleit
voor een wereldwijd duurzaam consumptieniveau.
Dwars vindt dat de politiek duidelijke spelregels aan de markt moet opleggen. Daarbij moet niet het winst-
bejag van een kleine groep mensen, maar moeten de behoeften van de wereldbevolking het uitgangspunt
zijn. Daarnaast moeten de sociale en milieukosten worden uitgedrukt in de eindprijs van een product. 
Dwars wil dat bedrijven veel democratischer georganiseerd worden. Het beleid van bedrijven moet bepaald
worden door aandeelhouders en werknemers. Economische machtsvorming moet door de overheid actief
bestreden worden. Essentiële nutsdiensten waarbij de burger afhankelijk is van de uitvoerder worden col-
lectief beheerd.

Vrijheid
Dwars streeft naar een vrije wereld, waarin ieder individu gelijke kansen krijgt om zich te kunnen ontwikke-
len. Mensen mogen in hun eigen privé sfeer ongestoord doen wat ze willen, zolang ze anderen maar niet
schaden. Iedereen moet de kans krijgen zijn eigen identiteit te vormen. Zo ontstaat er een grote diversiteit
aan culturen, die de wereld interessant maakt. Een belangrijke voorwaarde voor deze gelijke ontplooiing is
dat racisme, seksisme, homohaat, angst voor religies en andere vormen van intolerantie en discriminatie
worden tegengegaan. De overheid moet mensen ondersteunen zich te emanciperen uit achterstandssitua-
ties, onderdrukking en uitsluiting. Hierbij speelt onderwijs en kunst een belangrijke rol. Dwars streeft naar
een open wereld, waar ruimte is voor iedereen.



Vrede
Dwars streeft naar een geweldloze wereld. In die wereld geldt er een verbod op particulier wapenbezit, zijn
nationale legers niet meer nodig en zijn massavernietigingswapens helemaal uitgebannen. Geweld moet
voorkomen worden door de oorzaken ervan aan te pakken: geweld ontstaat op dit moment voornamelijk
door economische uitbuiting, ongelijke welvaartsverdeling, racisme en onderdrukking. 
Onrechtvaardigheden, die Dwars wil bestrijden.

Democratie
Dwars streeft naar volwaardige mondiale democratie, naar gelijke zeggenschap voor alle mensen op deze
wereld. Niet alleen de overheid moet democratisch georganiseerd worden, maar ook bedrijven, scholen en
universiteiten. Dwars verzet zich tegen machtsvorming door een kleine groep mensen alsmede tegen een
dictatuur van de meerderheid, en pleit voor een systeem waarin ieders stem daadwerkelijk even zwaar telt
en rekening wordt gehouden met de wil van de minderheid. Om elk mens direct deel te kunnen laten
nemen aan beslissingen, moet iedereen de toegang hebben tot alle informatie via onafhankelijke media en
moet er een volledige vrijheid van meningsuiting worden gegarandeerd. Democratie moet van onderop
georganiseerd worden. Het nemen van beslissingen dient daarom in beginsel plaats te vinden op zo'n laag
mogelijk niveau. Nationale staten in de zin van onafhankelijke soevereine eenheden, verdwijnen en worden
deel van een wereldstaat, waar die zaken worden geregeld die iedere wereldburger aangaan.

Kernpunten
De vijf hoofdstukken van het beginselprogramma kunnen samengevat worden in de volgende 
negen punten die de kern vormen van de veranderingen die Dwars wilt zien.

1 Dwars pleit voor het terugbrengen van het westerse consumptieniveau, 
om te komen tot een duurzame samenleving.

2 Dwars wijst niet-diervriendelijk gebruik van dieren af.
3 Dwars wil dat de sociale kosten en milieukosten volledig worden doorberekend in alle producten.
4 Dwars vindt dat ieder mens in gelijke mate over welvaart moet kunnen beschikken.
5 Dwars streeft naar een vrije wereld, 

waarin ieder individu gelijke kansen krijgt om zich te kunnen ontwikkelen.
6 Dwars verzet zich tegen racisme, fascisme, seksisme, homohaat, angst voor religies 

en andere vormen van intolerantie en discriminatie.
7 Dwars streeft naar een geweldloze wereld.
8 Dwars verzet zich tegen machtsvorming door een kleine groep alsmede tegen een dictatuur 

van de meerderheid en pleit voor gelijke zeggenschap voor iedereen.
9 Dwars wil besluitvorming op zo'n laag mogelijk niveau, tenzij een hoger niveau daarvoor geschikter is.

Voor meer informatie: www.dwars.org


