
“Als de wijze met zijn 
vinger naar de maan 
wijst kijkt de dwaas naar 
zijn vinger.

Waar gaat Occupy over? 
Velen vragen zich dat af.
Sommigen, degene die Occupy 
vrezen, trachten deze vraag haastig 
in te vullen, kiezen de aanval als 
beste verdediging. Die zeggen: 
“Occupiers” zijn werkschuwe 
uitkeringstrekkers die niet 
demonstreren maar een illegaal 
feestje maken op andermans kosten.

Er is wat voor nodig om te leven in 
een Occupykamp.
Dat kan niet iedereen.
Maar rond die kampen zijn vele 
mensen actief.
Niet zichtbaar zoals de mensen die 
de fysieke bezetting houden. De 
Occupykampen zijn het zichtbare 
topje van de overdrachtelijke ijsberg 
in deze. Daarom is het niet alleen 
absurd en schandelijk om Occupiers 
weg te zetten als werkschuwe 
uitkeringstrekkers maar ook dom. 
Er wordt heel hard gewerkt.

De wereldwijde Occupybeweging – 
werkelijk op alle continenten – heeft 
geleerd van de geschiedenis. Geweld 
leidt tot geweld, tot een vicieuze 
cirkel van actie/reactie. Het zijn de 
lessen van Ghandi, van Maarten 
Luther King, van Nelson 
Mandela, John Lennon die thans 
zo levend blijken te zijn. Daarom:

Heb geen vrees voor deze 
paradigma wijziging want het is 
geweldloos en verfrissend.
Occupy is een geglobaliseerde 
wereld die recht doet aan wat de 
mens nu in potentie is, een 
creatief en ethisch wezen dat wil 
leren en gekend wil worden.

Het oude systeem is 
geëvolueerd. Het is zo gegroeid, 
meegegroeid met de mens van 
oudheid tot de moderne Homo 
Sapiens anno 2011. Nu blijkt dat de 
mens ten onder kan gaan als wij niet  
allemaal proberen dit dolgedraaide 
corrumperende systeem te temmen. 
Dat is Occupy, een noodkreet, een 
alarm, een groot alarm. Niet voor 
99% maar 100%. NU!
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Velen werken dag en nacht om de vlam van de aanstaande wereldverandering te voeden. Sommigen bezetten een fysieke plek met een tentenkamp. Anderen, vele op internet, gebruiken alle mogelijke manieren,samen of alleen om de bezettingen te houden, te onderhouden en de geest van de Occupybeweging verder te verspreiden opdat spoedig de mensheid als geheel een scherpe hoek zal maken richting een eerlijke en duurzame samenleving op onze planeet.



 Live–stream - Life–stream!

Contact mail: occupyredactiened2@yahoo.com

www.livestream.com/occupynederland2

Het online- Redactie mediateam 
van oa.OccupyDenHaag wordt 
met de dag beter. Mede hierom 
maken we een doorstart met een 
Nederland2 kanaal om alle 
Occupybezettingen in Nederland 
samen te brengen. 
De uitzendingen krijgen meer 
kwaliteit en er wordt gewerkt aan 
internationale betrekkingen en 
gezamelijke Assemblees op de 
stream. Zo is er al een uitzending 
geweest met OccupyWallstreet en 
de Occupy Marines, waarbij ook 
de chat-functie een belangrijk 
onderdeel vormt van de 
uitzending. Proef het potentieel.

De mensen van het eerste uur, de 
pioniers werken 24/7, al weken 
lang. Sommigen onder ruige 
omstandigheden in de kampen, 
anderen offeren alle tijd op die ze 
over hebben naast hun reguliere 
werk en of verplichtingen.
Mensen die er nu 24/7 aan 
werken zijn onmisbaar. Dat maakt  
dit medium kwetsbaar. We 
moeten deze mensen misbaar 
maken. Anderen moeten ze 
kunnen vervangen anders dooft 
de vlam met het wegebben van 
hun energie. Laat dat niet 
gebeuren.

Vitale middelen voor deze 
beweging zijn en zullen zijn: 
communicatie en technologie. 
Contact met hen waarvan we 
zolang apart zijn geweest is nu 
mogelijk.
Het is één van de grootste 
uitdagingen in de geschiedenis van 
de mensheid en waarvoor ieder 
persoon zich nu individueel gestelt 
zien.

Eén van die media, de livestream, 
is een venster waardoor ruimte en 
tijd worden overbrugd, mensen 
van alle volkeren elkaar zien en 
leren dat overal dezelfde woede 
heerst, dezelfde wens leeft en 
overal wordt gezocht naar 

antwoorden op dezelfde grote 
vragen.

Livestreams zijn waarachtig ‘life-
streams’.

Ze hebben 2 belangrijke functies:
Ze brengen mensen samen 
(meeting, learning en governing)
Ze zijn een bescherming (“The 
whole world is watching”)

    OPROEP
People Unite!

Door online-team

Er is versterking nodig. Versterking door mensen met kennis, een netwerk, ervaring 
en toewijding. Mensen die nieuwsgierig zijn,willen leren, samenwerken aan een 
andere wereld, in deze unieke redactie. Vrijblijvendheid is niet meer genoeg.
We willen groeien. De Nederlandse livestreams willen frequent en betrouwbaar 
worden .Alleen zo kunnen ze nationaal en internationaal van betekenis zijn.

Het potentieel:
Mensen informeren over economische maatschappelijke sociale vraagstukken
Occupiers overal in Nederland verbinden
Occupiers overal ter wereld verbinden
Bezette gebieden beschermen: “De wereld kijkt toe.”
Medium zijn voor landelijke & internationale Generale Assemblees

Op dit moment groeit Occupy Nederland gestaag maar traag. Wellicht omdat we het 
hier nog goed hebben in vergelijking met andere landen. Maar laten we dan gebruik 
maken van onze voorsprong. Er van uitgaande dat, de omstandigheden snel kunnen 
veranderen, door onze nationale dynamiek of doordat we meegezogen worden door 
de internationale ontwikkelingen, is nu het moment om voorbereidingen te treffen 
zodat we, als de beweging met een schok groeit, er een pad klaar is om de 
Nederlandse bevolking van betrouwbare en noodzakelijke informatie te voorzien. 

Hiervoor is nodig:

Meer mensen die zich durven te verplichten om aan dit initiatief te werken, voor en 
achter de schermen. Bundeling van de menskracht, deskundigheid en ervaring en 
waar kan een duidelijke en veilige communicatie-infrastructuur tussen lokale 
Nederlandse assemblees en Occupymedia. Een gedeelde nationale en internationale 
nieuwsfeed, tevens geschikt als noodcentrale en ‘Breaking’-nieuwsbron voor de 
respectievelijke lokale Nederlandse assemblees en voor Nederlandse berichten naar 
het buitenland.
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