
Vandaag begint India aan zijn voorzitterschap van de G20 

 

De vorige 17 voorzitterschappen van de G20 hebben belangrijke resultaten opgeleverd: 

macro-economische stabiliteit, rationalisering van de internationale belastingheffing, 

verlichting van de schuldenlast van landen, enz. Wij zullen van deze resultaten profiteren 

en erop voortbouwen. 

Nu India deze belangrijke taak op zich neemt, vraag ik mij echter af: kan de G20 nog 

verder gaan? Kunnen wij een fundamentele mentaliteitsverandering teweegbrengen die 

de hele mensheid ten goede komt? 

Ik geloof dat dat kan.   

Onze mentaliteit wordt gevormd door onze omstandigheden. Gedurende de hele 

geschiedenis leefde de mensheid in schaarste. We vochten om beperkte middelen, 

omdat ons voortbestaan afhing van het ontzeggen ervan aan anderen. Confrontatie en 

concurrentie - tussen ideeën, ideologieën en identiteiten - werden de norm.  

Helaas zitten we ook nu nog gevangen in diezelfde zero-sum mentaliteit. We zien het als  

landen vechten om grondgebied of grondstoffen en als voorraden van essentiële 

goederen worden bewapend. We zien het als vaccins worden opgepot door enkelen, 

terwijl miljarden kwetsbaar blijven. 

Sommigen zullen aanvoeren dat confrontatie en hebzucht gewoon menselijk zijn. Daar 

ben ik het niet mee eens. Als mensen van nature egoïstisch zijn, wat zou dan de 

blijvende aantrekkingskracht verklaren van zoveel spirituele tradities die de 

fundamentele eenheid van ons allen bepleiten? 

Eén van die tradities, populair in India, ziet alle levende wezens, en zelfs levenloze 

dingen, als samengesteld uit dezelfde vijf basiselementen - de ‘panch tatva’ van aarde, 

water, vuur, lucht en ruimte. Harmonie tussen deze elementen - in ons en tussen ons - is 

essentieel voor ons fysieke, sociale en ecologische welzijn. 

Het Indiase G20-voorzitterschap zal zich inzetten om dit universele gevoel van eenheid 

te bevorderen. Vandaar ons thema: "Eén aarde, één familie, één toekomst". 

Dit is niet zomaar een slogan. Het houdt rekening met recente veranderingen in de 

menselijke omstandigheden, die we collectief niet op waarde hebben geschat. 

Vandaag hebben we de middelen om genoeg te produceren om in de basisbehoeften 

van de wereldbevolking te voorzien. 

Vandaag hoeven we niet te vechten om te overleven - ons tijdperk hoeft er niet één van 

oorlog te zijn. Sterker nog, het mag er geen zijn! 

De grootste uitdagingen waarmee we vandaag worden geconfronteerd - 

klimaatverandering, terrorisme en pandemieën - kunnen niet worden opgelost door 

elkaar te bestrijden, maar alleen door samen te werken. 

Gelukkig biedt de technologie van vandaag ons ook de middelen om problemen op 

menselijke schaal aan te pakken. De enorme virtuele werelden waarin we nu leven, laten 

de schaalbaarheid van digitale technologieën zien. 

India, waar een zesde van de mensheid woont, is met zijn immense diversiteit aan talen, 

religies, gewoonten en overtuigingen, een microkosmos van de wereld. 



Met de oudst bekende tradities van collectieve besluitvorming draagt India bij tot het 

fundamentele DNA van de democratie. Als moeder van de democratie wordt de 

nationale consensus van India niet gesmeed door een dictaat, maar door miljoenen vrije 

stemmen te laten samensmelten tot één harmonieuze melodie. 

Tegenwoordig is India de snelst groeiende grote economie. Ons burgergericht 

bestuursmodel zorgt zelfs voor onze meest gemarginaliseerde burgers en koestert de 

creatieve genialiteit van onze getalenteerde jeugd. 

We hebben geprobeerd om van nationale ontwikkeling geen oefening in top-down 

bestuur te maken, maar eerder een door burgers geleide "volksbeweging". 

We hebben technologie ingezet om digitale publieke goederen te creëren die open, 

inclusief en interoperabel zijn. Dit heeft geleid tot revolutionaire vooruitgang op 

uiteenlopende gebieden als sociale bescherming, financiële inclusie en elektronische 

betalingen. 

Om al deze redenen kunnen de ervaringen van India inzichten verschaffen voor 

mogelijke mondiale oplossingen. 

Tijdens ons G20-voorzitterschap zullen wij de ervaringen, lessen en modellen van India 

presenteren als mogelijke modellen voor anderen, m.n. de ontwikkelingslanden. 

Onze G20-prioriteiten zullen worden vormgegeven in overleg zowel onze G20-partners, 

maar ook met onze medereizigers in het Zuiden, wier stem vaak niet wordt gehoord. 

Onze prioriteiten zullen gericht zijn op het helen van onze "ene aarde", het creëren van 

harmonie binnen onze "ene familie" en het geven van hoop voor onze "ene toekomst". 

Om onze planeet te genezen, zullen we duurzame en milieuvriendelijke levensstijlen 

aanmoedigen, gebaseerd op India's traditie van vertrouwensrelaties met de natuur. 

Om de harmonie binnen de menselijke familie te bevorderen, zullen wij ernaar streven 

de wereldwijde levering van voedsel, medische producten en meststoffen te 

depolitiseren, zodat geopolitieke spanningen niet leiden tot humanitaire crises. Zoals in 

onze eigen gezinnen moeten degenen met de grootste behoeften altijd onze eerste zorg 

zijn. 

Om onze toekomstige generaties hoop te geven, zullen wij een eerlijk gesprek tussen de 

machtigste landen aanmoedigen - over het beperken van de risico's van 

massavernietigingswapens en het vergroten van de mondiale veiligheid. 

De G20-agenda van India zal inclusief, ambitieus, actiegericht en besluitvaardig zijn. 

Laten we samenwerken om van het Indiase G20-voorzitterschap een voorzitterschap 

van genezing, harmonie en hoop te maken. 

Laten we samen werken aan een nieuw paradigma - een globalisering waarin de mens 

centraal staat. 

 


