KUSSENGEVECHT TUSSEN DE PAUS EN DE DALAI LAMA
Ook wel: Pillow Fight Pledge

Een ‘Pillow Fight Pledge’ is een hele nieuwe manier om dynamiek te brengen in de
verhouding tussen enerzijds machthebbers en leiders, en anderzijds bevolkingen. De
traditionele vorm waarin al dan niet gekozen leiders het mandaat hebben om het
publieke belang te dienen, en door bevolkingen daarop worden afgerekend, wringt.
Gecentraliseerd waarborgen van het publieke belang is in de geglobaliseerde en zeer
complexe hedendaagse context een lastige zaak. Ondertussen staan de media klaar om
leiders te fileren terwijl de bevolking naar hartenlust klaagt en het rode potlood in de
aanslag houdt om over te springen naar de vlotste babbelaar van het moment.
Ach jongens, ga toch kussenvechten.
Ja, kussenvechten! Niet omdat het oplucht, maar omdat we hier een echt verschil mee
gaan maken. De grote motivator van deze tijd is namelijk iets heel mafs te mogen zien
gebeuren. Daar kruipen we voor achter de computer, buis of krant. Daar willen we ook
voor in beweging komen, althans dat vermoeden we bij Wonder. Laten we de proef op de
som nemen.
Plan nummer 1:
De Paus en de Dalai Lama gaan met elkaar kussenvechten, maar pas wanneer 2 miljoen
wereldbewoners hebben beloofd iets concreets voor vrede te doen in hun eigen leven of
omgeving. Aanpak: we beginnen een Facebookpagina met dit idee en hebben al snel
tienduizenden Likes. Dan bellen we met de Paus en de Dalai Lama en plannen een
afspraak waarin zij hun kussenvechtbelofte vastleggen. En dan stromen die 2 miljoen
toezeggingen binnen op Facebook.
Plan nummer 2:
Waarom niet in Nederland beginnen? Ahmed Aboutaleb en Eberhard van der Laan gaan
tegen elkaar kussenvechten, maar pas wanneer minimaal 1.000 Amsterdammers en
Rotterdammers hebben beloofd iets aardigs te doen voor hun stad. Hebben meer
Amsterdammers of meer Rotterdammers een belofte gedaan? Dat bepaalt in welke
ambtswoning het gevecht plaatsvindt! Uit de mensen die een belofte hebben gedaan
wordt geloot wie er bij mogen zijn.
Plan nummer 3:
Roept u maar!
De essentie van een Pillow Fight Pledge is niet het kussenvechten zelf. Er is nog veel
meer wat we onze leiders willen zien doen. Een group hug in de Verenigde Naties? Merkel
die gaat tongen met Poetin? Wie maar wil kan een deal tussen leiders en bevolking
initiëren, met een groots maatschappelijk resultaat in het vizier.

