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Jos Verhulst (1949) získal PhD. z kvantovej chémie na univerzite v Leuven v Bel-
gicku a má iné štúdie (je autorom aj štúdií???) z oblasti filozofie a hospodárstva. 
Je spoluzakladateľom Democratie.nu, belgického hnutia za priamu demokraciu. 
Predošlé práce Josa Verhulsta zahŕňajú „Der Glanz von Kopenhagen: Geistige 
Perspektiven der modernen Physik“ (Spirituálne perspektívy modernej fyziky, 
1994), aristotelovská interpretácia kvantovej mechaniky a „Der Erstgeborene: 
Mensch und höhere Tiere in der Evolution“ (1998), nedarwinovský pohľad na 
ľudskú evolúciu (publikovaný v roku 2003 v USA pod názvom: „Rozvojová dyna-
mika v ľuďoch a iných primátoch“). Jeho práce boli publikované v Psychological 
Reports, Acta Biotheoretica, British Medical Journal a Annals of Human Biology. 
Publikoval aj články k rozmanitým sociálnym otázkam v rôznych časopisoch a 
magazínoch. Prvé vydanie tejto knihy napísal v roku 1998.

Arjen Nijeboer (1974) vyštudoval žurnalistiku a komunikovanie na Windesheim 
College, v meste Zwolle v Holandsku a medzinárodné vzťahy na univerzite v Am-
sterdame. Je spoluzakladateľom európskeho inštitútu „Initiative & Referendum 
Institute Europe“ a Referendum Platform. Viedol mnohé kampane v Holandsku 
za zavedenie priamej demokracie, vrátane kampane za referendum o európskej 
ústave, bol poradcom politikov, inštitúcií a organizácií k otázkam referend a kam-
paní. Uverejňuje články k otázkam demokracie v novinách, odborných a vedec-
kých magazínoch v rôznych krajinách. Zároveň je spoluautorom tejto rozšírenej 
novelizovanej verzie.
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Democracy International 
Democracy International je sieť hnutí priamej demokracie, ktorá vznikla v Bel-
gicku začiatkom roku 2005. Usiluje sa propagovať priamu demokraciu v jednot-
livých krajinách Európy, ako aj na úrovni EÚ. Zahŕňa kritikov i podporovateľov 
Európskej únie, ktorých napriek ich rozdielnym postojom zjednocuje túžba po 
širšej priamej demokracii v Európe. Democracy International úspešne viedla 
kampane na získanie referend k európskej ústave v mnohých krajinách: približ-
ne 10 členských krajín EÚ oznámilo takéto referendá. Ich kampaň za začlenenie 
práv priamej demokracie do európskej ústavy bola čiastočne úspešná, pretože sa 
do nej podarilo presadiť európsku občiansku iniciatívu. Po odmietnutí európskej 
ústavy bola Democracy International jednou z početných organizácií, ktoré poža-
dovali samostatné zavedenie európskej občianskej iniciatívy, ako aj nový konvent, 
priamo zvolený občanmi, na hľadanie nových spôsobov európskej spolupráce. Pre 
viac informácií pozri: www.democracy-international.org.

Democratie.nu (Demokracia teraz)

Toto flámske hnutie za priamu demokraciu bolo založené v roku 1995 ako WIT 
(Biely). Zmena názvu v roku 2005 na Democratie.nu odráža lepšie pochopenie, že 
politický systém bez možnosti zaväzujúcich referend k všetkým politickým otáz-
kam nemožno nazvať skutočnou demokraciou. V Belgicku hnutie výrazne pris-
pelo k zahrnutiu priamej demokracie do programov mnohých politických strán 
a do verejnej rozpravy všeobecne. Od roku 1995 do koncu 2003, WIT vydávalo 
najzaujímavejší magazín o otázkach priamej demokracie „de Witte Werf“. Pre 
viac informácií pozri: www.democratie.nu.
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