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Oversættelse af tekst, forud for afgivelse af Løfte i formularen 

Som medlem af Folketinget, eller som kandidat hertil, afgiver jeg hermed løfte om at støtte 
Simultaneous Policy (Simpol). 

På dette stadie er mit løfte alene afgivet som princip, og som tilkendegivelse af min støtte 
til Simpol som en fremgangsmåde, der kan føre til at verdens, eller et tilstrækkeligt antal, 
regeringer finder sammen om en global fremgangsmåde, der adresserer de alvorlige, 
verdensomspændende problemer, vi står overfor. 

Simpol er bygget på disse 6 principper: 

1. Globalt samarbejde: Adressering af vores verdensomspændende problemer med de 
nødvendige politikker, der implementeres på samme tid af hvert land, men først når alle 
verdens, eller et tilstrækkeligt antal, regeringer har vedtaget dette. 

Samtidig implementering forhindrer at nogen nation kommer i en konkurrencemæssig 
ugunstig situation. Hvis alle lande handler sammen, vinder alle lande og deres indbyggere. 

2. Nærhedsprincip: Kun politiske tiltag, der forventes at resultere i konkurrencemæssige 
ulemper, hvis landet er ’first-mover’, hører hjemme i Simpol.  

Hvis et problem kan løses af et enkelt land, af nationen selv, uden det får betydelige 
konsekvenser for dets internationale konkurrenceevne, kvalificerer det sig ikke til at høre 
under Simultaneous Policy.  

Politikområder, der kan implementeres ensidigt af et land, er altså ikke inkluderet. På den 
måde sikres nærhedsprincippet, og den nationale suverænitet bevares. 

3. ’Giv og Tag’: Internationale forhandlinger sætter flere globale problemstillinger 
sammen, sådan at lande, der mister økonomi på et område, opnår økonomi på et andet 
område. 

4. Ligestilling: Demokratiske og ikke-demokratiske lande deltager i processen på lige fod 
(Simpol kræver samarbejde mellem alle, eller nærmest alle, nationer). 

5. Demokrati: Når der principielt er nok verdensomspændende støtte til processen, bliver 
borgere i demokratiske lande, hvis de ønsker det, inviteret til at deltage i udformningen af 
alle politikområder, der skal tages op af deres regering i forhandlingerne, og det tilstræbes 
at borgere forud for implementeringen, tiltræder de politikområder, der opnås enighed om. 

6. Komplementær: Simpol fremgangsmåden strider ikke mod allerede etablerede, 
internationale traktater, eller mod de processer, der allerede tilstræbes af FN. Simpol 
arbejder snarere parallelt hermed, og tilbyder på den måde en alternativ vej til samarbejde, 
om de eksisterende skulle mislykkes. 
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Skulle det lykkes Simpol at samle nok principiel støtte fra et tilstrækkeligt antal nationer, er 
jeg indforstået med at enhver politik, der forhandles i denne proces, kræver yderligere, 
skriftligt tilsagn fra mig, før jeg er villig til i Folketinget at stemme for implementering af 
beslutningen. 

Jeg er ligeledes indforstået med at jeg til enhver tid kan trække min støtte og mit løfte til 
Simpol tilbage ved at give skriftlig underretning til International Simultaneous Policy 
Organisation (ISPO), og at ISPO har ret til at offentliggøre min støtte, herunder til Simpol 
supportere i mit land, i min storkreds og valgkreds.  

Jeg afgiver mit løfte i mit eget navn - ikke i mit partis navn. Se endvidere vores Data 
Protection & Transparency Notice for Politicians. 

Jeg opfordrer mit parti og andre medlemmer til at indgå i dette verdensomspændende 
initiativ. Et parti kan i sin helhed også støtte Simpol. Se her. (Indtil videre kun på engelsk.) 

Oversættelse af selve udfyldningsformular til afgivelse af løfte: 

* Feltet er obligatorisk 

Nationalt parlament * (Folketinget, 
Landsting (Grønland), Lagting (Færøerne)) 

 

Evt. udtalelse som støttetekst til Simpol  
Valgkreds/Storkreds *  
Parti *  
Fornavn/e *  
Efternavn/e *  
Adresse *  
Postnummer *  
By *  
Mailadresse *  
Telefonnummer  
Note 

Din kontaktinformation forbliver I Simpols varetægt, og vi offentliggør eller deler den ikke 
med tredjepart uden forudgående tilladelse, medmindre den allerede er tilgængelig. 

Hvis du foretrækker det, kan du afgive dit partis (lokalafdelingen) adresse I stedet for din 
egen. 

 

(Boks til afkrydsning) Jeg vil gerne modtage Simpols nyhedsbrev (ca. 4 gange årligt). 
 


