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waaromeen 
BMD? 

n rqi e staat in he-t midde-lpunt van dP 
be-la'lq":>td I ino. Kranten , radio en t.v . 
stdan r bol va'l. Gas f'rl oli eprï~VP"

qing "1 worden vaak in één aderT' qP
""'Oe>rnd met h<:>t oprakpn van d<~ ef"''erqie. 
)f dnt t< r<"'cht is vc1lt tC' betwi ifPI<>n: 

E: ne>r zi 'ds I i i ken de- pri- jsverhoqi nqer'l 
m<"'<"'r eC'n politiek spPI tussr.>n de Opec 
1andl n E>n de grote oliemaat ~chappi ier . 
Ande>rz' ids zijn er noo gi~ant iese 
vocrrad<?r'! ~randstof die niet bi· he>t 
p 1bli0k bekend zijn . Het opraken is 
\ PI stee>ds als argument genoemd om 
de QPVaarl i jke kernenergie door te 
VOPr' f'n, 
Ruim voordat ministers op lwt ' deP 
kwamrn uen 'diskussie' over (kern-

nergiE' tC' qaan organi ser•pn was dP 
m· if'ubE>wegino bezig t(' prat0n ov('r 
k •rr< 1 ~oie, hf't e"'lerqiev rbruil~ 
d( becparinqen daarop . Steed<-- m P 

m nc;cr'! qinge-n zich in eneroi<"'zakf'n 
v<?rdi epel" . Dat is I ogi sch , want Een 
maats happi i met een hoger Pneroie
VPrbruik betekent immers: ml-é-r pro
dukti<> , méér wegwr.>rp, meer werk
lonshf'id door automatis<?rinq , rneer 
v rk f'rsellende , atoomene-rgie <"'1"'1 
qa zo maar door . Oaarom wordt I ( t 
E"'n ro· eqebr·u ik door groc;-p('n i r'l d 
bf'volkinq kritisch bekeke-n . Daar
bi· komt dan ook noo <"'l"lS dat hPt 
k imaat kan oaan verandere'l al!=ó e .... 
stPeds meer verbrand wordt , f'n als 
zodoc•11de de hoeve>elh<"'id ('() in de 
lucht komt . 

INHOUDSOPGAVE: 

blz . 3 Wädrom een BMD? 
blz . 4 E'Pn inzetje over de> gi rob I auw
tkti • 

blz . 5 De gest.hiede>nL. van de;> BMD . 
blz . 6 e<·n Inzetje O\. er de aktuele 

ituati • 
blz.'( De opzetnota • 
blz . 8 t.n 9 een verkiPinde weergave 
van hE'l BMD-affi eh<"' . 
blz . 10 Kernenergie ter diskussh· . 
blz . 11 Maatschappelijke verändering 
in pi adts van E'ner giPdiskussie . 
hlz . 12 Alleen diskussïëren om te \er-
anderen . · 

blz . 16 Veranderen gaat niet vanzelf . 
Wat wi I Strohalm. 



A ti n aar is E' r du i t,. d 
b d re k r · ng d c,l 1 

l P" ne>rgie . \ ora d QC a:J"'I ïke 
kcrne> E>rgiP ·c:; h(t c;ymbo >4 qc>wo"'dPro 
va P" waarzin ig rn(r gi(bPI<:>id . 
E ( n !Tl( <:>rdE rl-1 · d var dr h( volking 
wil QE'E'n k<rn<:>nf'rgi<:; d< .mtik<'rne>
nE?rgi"bC'wPging i~ qroc i nd . ['0 re
q r 'nq kan daar ""lie>t mN,,.. OIT' hee-'1 

n qaat ? ie~ daaroM 'lU MPt df' d i<;
kuc:;si,. be>moE>.€''1 . 7 c;tar• d Are
d Maat C"happe> i "k ()i -.kuc. .i over 
kf'rn n< rqiE> . Maar wat i h t doel 
daar\ian? ~'foet d ze offi iëiE> dis
ku si de teqenstf'llirogf'n gladstri i
ke>n, of d0 e>chte a kt i t=-v< bE>trokken
l,e'd val'"' veiPr smorPn in •' 11 a"lbtt'
'. 'k (> 'YJO I (''l? 

Wi • m·wter laten zi~'>n dat é-é>n of tweE' 
·aar d iskussië,...Pn o d r e'dinq van 
< n ·onkl,e>Pr n · e• qer OPq • ~ . \\i · moe
ten br ·v( n aand"i qC'n op WP'"kE>I; 'kt=-

r dC'rirqpn, w mt d .itu 1tie> op 
< n rgi(•qt•bi( d É>n ·n dt ~ (P rrtaatsct->ap
pi i mo<.:>t p<:>rrnal'"l('rt tPr disku~sie staan . 

Na a t de offi.c ië le B l\1 D is er ook 
nog een B MD voor de p,ew one 
mensen : de giroblat:\' -al<tie. 
Door de stroom rekening meteigen 
bank of giropapteren te bctnlcn 
maken nu al duizenden NederJan-

I dct's dui.deli,jk dat ze guen atoom 
s tl•oom \-1 illen . 

IDoetu ook mee? 
Geef u dan even op b.i.i m-.r plaat
seüjk energ~ecom 1té of gireer 11 ,
(of meer·) naar•'G een K ernenergw 
Nou, te Utre<.:ht, rek .nr. 1551 111 
S chrin erb1,_ : k doe ook m cc . 
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Gl·SCHIEDENIS 
I> r het energieke optreden 'an de be\olkmg 
'utdt 111 '"" land al Jrenlang een mformele 
'hn:Je maatschappelijke d1skuss1e O'wer {k~m) 
energte plaats. In de loop \an de Jaren '70 tS 
hc;t encrgtcprobleem tol \OOr 'ele poht1eke 
en \H'tensdtappeliJkl' l . .ltskus'\JCs geworden. 
lh t {:all Jan ook om een maats~;;happehjk pro
hlcent en met om een louter technische ol 
k nom1sdte zaak. \\el spelen er onder de 
ppen lak te enorme fmanc1ele belangen een 

r 
In I <r4 hesloot de toenmahge n:g nne tot 
het bouv.cn 'an drie kerncentrales \an elk 
1000 Mega\\att. \oor het bepalen ~an Je 
bo '" rlaatscn werd de \SI· V procedure taan
vulknd struktuurschema elektrtctteJt voorile
n mg I j!CStaTI. 
\ 1aar or er überhaupt Y.el kernenergie moest 
kll ll n stond n1et ter <hskms1e. [)u stUJtte op 
\C I \Crtct en er Ont'Stond een patstellmg. De 
t, U\\ 'an de centrales werd door de regenng 
tilgesteld 
In Je zomer 'an 1977 komt de Raad ''an Ker
ken met het 1dee om een brede maabchappe
lt)ke dtskuss1e over (kern)energ~e lBMD) 
te gaan houden. Oe FNV en de Verentging van 
Ncderlantbe l remeenten steunden d at voor
<>tel. Over de opzet \'all de BM D vraagt de 
mm1ster van F.konomische Zaken advies aan 
d \lgemene tnerg1e Raad (AER). In JUnJ 
komt dat ad\ JCS uit de AFR IS met tot over-
enstemmmg kunnen komen en het advJes 

kent dan ook een minderheidsstandpunt. 06k 
an JUnJ 1978 brengen een aantal personen Uit 
maheu· energie- en inspraakorganisaties en Uit 
kerken en vakbewegmg een nota uit 'Meeden
ken meedoen'. Deze nota omvat een uitge
werkt pro~.·edu revoorstcl m.b.t. de BM [) Daar
naast leverden velt' m11Jeu- en energaegroepen 
en andere maatschappeliJke groepenogen een 
re khe op de AE R-nota. 
Pa een ,aar later (augustus 1979) kwam de 
re enng. met de zogenaamde 'OpzetnÓta'. 
Htenn IS erg weinig terug te vinden \an de 
reakt1es op de AE R-nota. De oorspronkelijke 
' Brede Maatschappelijke Diskussie over (kern) 
energie' werd versmald tot een 'Maatschappe
hjke d1sk us~ie over de toc passmg van kern
energie voor elek tnciteitsopwckking' . 

••. ~W VOO~ 

Ç ?.SO.ooo~
'iltRJ/'\P..ï\ 

' ''·"L \"'- W E.L 

"''-c; "b \.. \ \( s ç_""' 
1>.. ~ \.. ~ \ 1> ~.:" 

1:)\~N~'-\ \ 



Het lao~ste 'fl.ieu-wt !! 

BMD actueel 

D it boekje over de B MD .is eerder :in 
affichevorm uitgegeven . Op de achter
kant van het affiche staat deze tekst. 
Sinds jan ' 80 is er vee 1 maar ook 
weinig veranderd . Het: Ü; sreeds dui 
dc4jker dat de m ecrderhei.d van de 
bevolking niets voelt voor een stra
lende' a toom toekom st. Was de B MD 
ooit een m ogelijkhei.d voor kernener
gietegenstanders om de gevaren van 
kernenergie onder de aandacht~ 
brengen , nu kr jjgt de B ~1 D meer de 
funktie om de sluitirtg van de kern
centrales zo lang mogcliJ1< uit te stel
len . 0 ok de regering probeert nu 
weer tijd te w .innen door een studie 
te laten verrichten naar de kosten 
van sluiting van de kerncentrales . 
0 ndertussen gaan de elektric iteits-
m aatschapp:ijen rustig door met hun 
plannen voor meer gr•ote centrales . 
Om de groo'tschalige elcktriciteits
opw ckk.ing , en daax•m ee hun m onopo
liepositie . veilig m smllen bouwen 
ze nu aan grote kolencentrales . 

Dit alles roept vragen op: 
\v aarover moet er nog gediskussieerd 
worden? Is het geen farce om door m 
gaanmet de B MD? Is het geen vlag 
die de futale ladingmoet dekken? 
Dit zijl nietzomaar kriti.ese vragen . 
Het geld voor de B MD gaat steeds 
meer zitten :in duur· betaalde funktio
nar·isscn, die centraal als her·cn on
der elkaar een technicse diskussie 
houden en daarb.ij wat voorlichting 
naar het publiek op de koop toe . 
Daarmee kom en de gewone mensen 
niet serieus aan bod . De vragen waar 
het eigenlijk om gaat kr:ijgen geen 
kans . Wie met zij'l of haar gezonde 
verstand zegt dat je volgende gene
raties nietmag opzade lcn met de las
ten van vardaag pasttiliet :in deze BMD 
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DE OPZETNOT A 
\\annccr de BMD gaat -.:erlopen volgens het 
voorstel van de regenng, dan wordt het een 
dtskusste waarbtj de deelne{e)m(st)ers mets 
te zeggen hebben over het onderwerp noch 
over de procedure 

Kolen of Uraan 
Het startpunt van de dtskusste za) de fweede 
energtenota van de regenng 111n. Uaarop kan 
kritiek komen maar die moet "el bmnen het 
hutdtge soc1aa1 ekonomtsch heleld passen. 
Hoezeer dtt de. diskussie zal beperken bhjkt al 
uit de voorgestelde mhoud van dele energie
nota. Naast een algemeen gedeelte, over ·het 
energteverbruik en de plaats van aarrlohe. 
aardgas en alternatieve energie m de energie
voortienmg, komen er twee aparte dekn over 
kolen en over elektncJtettsopwekkmg. Er 
wordt vanutt gegaan dat wc een tekort wllen 
houden en dat dat gedekt moet worden door 
kolen en uranium. Alleen de verhouding ko
len/uramum staat nog ter d1skuss1e. Dat alter
natleve energiebronnen, als er maar meer tijd 
en geld m gernvesteerd wordt, een veel belang
rijker plaats in het energiegebeuren kunnen 
mnemen wordt btjvoorbaat al van tatel gt:
schoven. Laat staan dat de ekononusche groei 
ter d iskussie mag staan. De regenng wtl tijdens 
de BMD proefb9ren in de Noordzee. Dit ter
wijl er een massaal protest is tegen proefbono
gen m Groningen en Drenthe. WaarschtJnhJk 
denkt de regering dat het- protest bij de proef
bonngen in de Noordzee niet zo groot zal zijn, 
omdat daar geen mensen wonen om in opstand 
te komen 1 

Wijze mannen .•. 
De rcgenng benoemt een Stuurgroep van drie 
personen. ZIJ hoeven met biJlOnder deskundtg 

'te 11rn t.a.'. (kern )energie Fen groep advt
seurs tal hen bijstaan Alle mformat1e, kritie
ken e.d moet de stuurgroep op 'betrou'Nbaar
hetd en aannemeliJkheld toetsen. Slechts die 
dne mensen bepalen "at het 'olk ter ore mag 
komen. De hele procedure zal 2 aar duren 
In het eerste Jaar zal de stuurgroep de reakuec; 
verzamelen op de energienota, dcz.e toetsen 
en verwerken in een intenmrapport. Het 1s 
dutdclnk dat de adviseurs bij het 'toetsen' de 
belangnjkste rol vervullen en dat een heleboel 
mformat1e onder tafel 1al \crd" tJnen Ook 
kan bepaalde mformatte dus onbekend blij
ven, omdat er geen geld '"om het te ve sprei
den 
In het t"eede jaar moet de stuurgroep een 
breedgenchte lOorilchtml! vertQrgen o.a. met 
behulp van een samenvattmg van het mterim
rapport tn openbare dtskiiSStebiJeenkomsten. 
l·en dergeliJke procedure is met om te diskus
sieren, maar om te 1ndoktnneren. 
Daarna volgt een emdrapport. De regering 
neemt met het parlement vervolgens een bè
shssmg H1erb1j kunnen de tntkomsten 'an de 
BMD gebrutkt "orden, maar dat hoeft ~lg. de 
regenng met. 
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KERNENERGIE TER DISKUSSIE 
Als kernenergie ter d1skuss1e staat, dan 1s het 
ree.el om te eisen dat er geen meuwe plannen 
gemaakt worden. dat er ondertussen geen 
uitbre1dmgen plaats vinden (b v. de t.itbrel
ding van de uramumverrijkmgs
fabnek in Almelo of de uitbreidmg \'an de 
opslagcapaciteit in Borssele). dat er geen' 
nieuwe centrales bijkomen (dus stopzcttmg 
van de bouw in Kalkar}. dat er geen proetbo
nngen voor de opslag van radiOaktief afval 
gedaan worden. De produktie van het afval 
staat immers ook ter d1skuss1e, daarom 1s 
zelfs het laten doordraaien van de bestaande 
centrales dubteus. Verder hoort toch ook alle 
informatie openbaar te ziJn Alle wetenschap
peliJke en industriéle gegevens, rapporten en 
adviezen moeten openbaar lijn. 1 eredit is ook 
de eis tot intensief onderzoek naar alternatie
ve energiebronnen (d.w.z. direkt van de t.on 
afhankelijke \'Ormen van energ1eopwekkmg) 
Dit onderzoek heeft tmmers een achterstand 
op het onderzoek naar kernenergie van mm
stens twintig jaar en van miljarden aan kapi
taal. Want als je 10 d1skuss1e over energ~e, de 
verschillende vormen van energ•eopwekkmg 
tegen elkaar moet afwegen, mag JC toch ver
wachten dat die vormen geliJkwaardig onder
zocht t.ijn. 

Steun Akti~ Str·ohalm: 

Strohalm kan LIW financiële str->J.Jn ~rq 
goed gebruiken, want we prob~rC'n z -
ve~l moqPii "k onafha"lkPI" 'k on krit ~, 
geluid te laten horen. W rdt d atP r 
(minimaal 20,- p~r ·aar, maar w l,o -
den u dan op de hoogte . KI incr b -
dragen zijn even wetkom. f'r mf ldt 
dar'l'gift'.,ipv 'dorateur'. ir·o 
355925 , Strohalm, Utr ht. 
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maatsch9ppe I ijke 
verandenng . 

energie
inplaats van disRussie 

AcceptE'ert men dE' k u7 

E'nE'rgiC', of moetPn E' .. <" 

IE' rE' d' nqen aan dP o rd 
vraaq die uit J,et v ~a 
qC'kom ., • We " indE'., d t o 
schapp lïkP dic;ku o n rg·e za 
bC'gi"nen met d{ v raaq: WAAR \\ORDT AL 
DIEfNERGIEfiGr"N I KVOORG(
BRUI KT ? 

De soc1aal-ekonomlsche doelstellingen van de 
regenng kunnen dan gt'en uugangspunt van 
de d1skuss1e ltjn, maar ZIJn JUISt het onder
Y.erp dat ter diskussie staat DaarbiJ komen we 
d1rekt al op het probleem dat 1edereen voor 
ziJn of haar brood afhankeliJk 1s van de eko
nomie zoals die nu (verspillend en absurd) m 
elkaar zit. Zo zit dat heel geraffmeerd m el
kaar. de helt: maatschappiJ IS mgcsteld op, en 
ingericht volgens, dat waan11nnig hoge ener
gieverbruik. Zoals er gebouwd 1s, in buiten
wiJken en groeikernen. Zoals er gewerkt 
wordt, wonen en rekreeren u1t elkaar De 
hoeveelheld spullen dte ons opgedrcngen 
wordt of waarmee we menen ons te moeten 
omnngen. De wasdrogers omdat de lucht 
VUil en de flat klem is, de roltrappen, de kom
kommers in de winter, de rellen naar Spanje 
en OostennJk, de elektrische m1xers, enz. \,\e 
lijn eigenliJk mensen d1e de couveu1.e weer 
ingestopt ziJn. Vraag JC ons vervolgens of de 
temperatuur lager kan, dan Leggen we natuur
lijk nee' 
Er wordt ook met andere argumenten gewerkt 
Wilt u goede werkgelegenheld behouden Dan 
moet het bednJfsle\en o p \IOllc toeren bhJ
ven draaten en heeft deze \eel energ1e nod1g! 
Wilt u de sodale voorz1emngen handhaven 
op hun huidige mveau? dan moet het bedriJfS
leven enz.. 1dem. \\ !lt u de derde wereldlanden 
bliJVen helpen'? Dan moet enz. idem. 
Deze argumenten kloppen niet. Jutst die volle 
toeren van het bedrijfsleven. nu, veroorzaken 
werkloosheid (opvoering van produktie d.m v. 
machines, enc:rgie en chem1e). Vele socmle 
voorzieningen zijn JUISt dllarom noodzakeliJk 
(uitstoot van de niet-max1maal produktieven 
enz.). Het leeghalen van de 'derde wereld' zit 
op prec1es hetzelfde -werkeerde spoor. Een an
dere ekonomische orde verstandiger, so
berder, voor velen ook JUISt gerieflijker, 
met meer zelfvoorziening zou deze proble
men beter aankunnen. 
Er is nog een belangrijk punt. AJ die spullen 
en die reisjes naar SpanJe ZIJ ZIJn groten
deels kompensatie. niet alleen voor een kille 



woonomgevmg en voor afstompend werk, 
maar ook en vooral voor mets w~:rkehjk te 
zeggen hebben en je machteloos voelen tegen
over de grote JOngens, de hoge heren, de mul
tinationals, de banken, de staatsmacht. Kom
pensatie voor het met zelf vorm kunnen ge
ven aan je leven. 'M'n auto laten staan? Alleen 
in ruiJ voor een fiJner, kompieter leven" Al
weer een reden voor een geheel andere maat
schappij, een samenleving. 
We lopen ook het ns1ko dat er tiJdens de BM D 
een hev1ge ohekris1s ontstaat of gekreëerd 
wordt. Dan gaan de lichten (even) uit of de 
auto's moeten blijven staan. en dan zitten de 
voorstanders van een hoog energieverbruik 
gebakken! Bij zo'n knsis-situatle is er hele
maal geen kans om rustig de z.aak eens op de 
keper te beschouwen. De gevolgen van onzin
nig wanbeleid dreigen z.o nog meer wanbeleid 
op te roepen en als het nodig is dan hebben 
de oliekoncerns, de overheid en de energie
bedrijven, vanwege hun monopohepositte alle 
mogelijkheid om de lichtJeS (even) uil te laten 
gaan! 

2000 

-1 GELUK 

---2 ENERGIEVERBRUIK 

ALLEEN DISKUSSIEREN OM 
TE VERANDEREN 

'20 

Al met al geen goed khmaat voor een dJsku.;;-
sie over energie en maatschapp1 I:r 1s een 
langzaam proces nod1g van d1skussièren en be
kiJken hoe we de maatschappiJ anders en ver
standiger gaan inrichten ZIJ d1e denken het zo 
goed te weten en de d1enst Uitmaken. mogen 
aan de diskussie mee doen, maar dan niet als 
arrogante en machtige chefs of wetenschap
pers, maar als nederig geworden mensen. Een 
langzaam proces van ons verder ontwikkelen 
(wat dit betreft ZiJn we immers een echt 
'ontwikkelingsland'), de vervreemding tussen 
mensen verminderen en verder emanciperen 
langs de ingeslagen maar nog lang niet vol
einigde weg der demokratJe, dus ook en 
vooral het bewerkstelligen van een grotere ge
lijkwaardigheid tussen de mensen. Tegehjk de 
vervreemding tussen mens en natuur vermin- 12 



'an fundamentele 
llu: de bac;t-. legt \OOr de op-

\ · r mtlteUHtcndeh kc ('ekologisch 
tnPa'>larc'Jd. >n nue. 
\ o r v. at de cnergtevoorltenmg betreft 30 
1aar deden gebrutkten Y.t' l'en derde van wat 
wc nu gebrutkcn. de bc<;panngs· en tsolatte
te~.hntek was nog lang ntet lOver OJltWJkJ..eld 
al h1 nu IS Ook toen waren we al een zé~r 
ruk I md. \\c kunnen dus o;tre\cn naar dat 
oud l'J\ eau en dat bcretkcn maar dan op een 
ultramoderne mamer. L en ecrhrke en demo
kratt-.dte !'1amer ook Op een termJ n van pak
v.cg twmtJg aar moet dat toch haalbaar lijn. 
In het IS bard nodtg. Want waar we nu kapot 
aan •aan l'i eerder een teveel aan energte dan 
een te WCIIHg. \\ e zim momentcel bez1g de tak 
door te tagen waarop we 1.ittcn en de Lagen 
draaJCn 1.0 hard omdat er loveel energ1e is' 
Het heeft daarom zelfs geen zm onze natio
nale slok-op - de hu1d1ge ekonomie - draaiend 
te houden met een milieu-vnendeliJkere zon
of v.mdenergte. Ook energiebesparing alleen 
helpt met. rtA.,\'e moeten eerst van dat bodem
loze vat af, die ·weg-werp ekonom1e', die 'een
half-m ljoen-arbeidslozen ekonomie', die eko
nomie d1e problemen te lijf gaat met deelop
lossmgen of te wel met Japouddelen die de 
ellende alleen maar vergroten. De ekonomie 
waarm kapttaal belangrijker ts dan arbeid. 
Die daarom ook nooit echt goed gebruik kan 
maken van d1e arbeid. Die ekonomie die men
sen \ervreemdt, die de natuur plundert en 
de 'derde wereld' uitbuit. 

We moeten ekonomie-scenario's maken op ba
sis van een hoeveelhetd energie die verant
woor.d ts tegenover milieu, derde wereld en 
het nageslacht. Dus niet langer energie·scena
no's maken voor die nattonale slok-op. We 
mogen de huid1ge korte-termtjn ekonomie met 
langer onze lange-termiJn behoeften (milieu, 
energ~evoorraden, leefbaarheld!) laten scha
den. fn als er mmder koek te \erdelen valt, 
dan moeten we eerlijker delen. dus niet via het 
prijsmechamsme. 
Strohalm plett dus voor een langzaam proces 
van rnaatschappij·Verandenng, zowel vanuit 
rechtvaardigheid als om te redden wat er nog 
te redden valt. Naar een verdiepte demokratie 
en een ekologisch mpasbare ekonomie. De 
miheu mensen staan h1enn met alleen! In vele 
sektoren van de maat~chapptJ groen de roep 
om een geheel andere aanpak omdat overal de 
problemen met meer op de tradthonele WIJZe 
aangepakt kunnen worden gezondheidszorg, 
onderWIJS, voedselvoor11enmg, verkeer, justi-
tie, e · 
ten langlaam proces van ons verder ontwikke
len. Een langzaam proces ook van het afbre
ken van d1e mdustriële en financtële machten 
dtc nog altiJd de vruchten van de arbe1d van 
de be\Olkmg na het afstaan van \\at partjes, 
opstruken. lArbeid moet weer belangriJker 
ZIJO dan kapttaal) l:.n het afbreken van de 
macht van overheden dtc nog alttJd veel te 
veel aan de le1band 'an d1c machten en hun 
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ko te-termiJn ekonom1sche drogredenen lo-
r n Deze overheden ztrn nog te machtig en te 
arrogan• om al geh k\l.aardtg mee lt: • an . 
di~ku<;sie en. Immer<;. we kunnen er no~ met 

ns zeker van LIJn dat 1e d~ resultaten van 
d dt5kusste eneus tullen nemen. 
Daarom de diskussie moel tn handen ZiJn van 
dt be .. olkmg, de resultaten en de uttwerKmg 
enan OOK. Helaas wordt daar tn geen van Je 
nota' rekenmg mee gehouden. Daarom vin
d{'n \1.1 a. een een Brede /Jiskus 1e over de 
\fa t~ hctpp onder de bevolktng 7elf nnmg. 
l en dt ku ~~ dJc; htJ~raagr aan de w nood 
takt:ltJI<e en dnngende verandenng van onze 
maatschappiJ Ntet voor twee Jaar maar kon 
tmu 
Zodat we emdeltjk onn v.erantwoordeltJk
hetd kunnen waarmaken tegenover de \;hep
pmg. opze medemensen en de natuur I n een 
eefbare en rec.htvaardtge wereld kunnen 
doon~even aan on-; nagesl:lcht. 

. . . . . . 
. . . " . . . . .. . . . .. . 

0,l ~ rna.rie. ven ""ebben 

u.i.l:ero.a.~d. 92en 2~ als 

• 

er a.a.n de sroel. Cjeen ei..nde 
kom.l. 
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