
'Kan het krachtiger, duidelijker, wervender?' 

Ontwerp-kernvisie 
'Heel de mens' 
maakt veel tongen los 
Vrijwel aJle afdelinge1J hebben 
inmiddels gereageerd , waarbij 
een aantal er wel bij schreef dat 
het een voorl opige reacti e is om

dat men nog ni et klaar is met de 
bespreking. Dat kan ook: pas op 
18 december stellen we de kern
vi sie vast. 
Hoewel de afd elingen in het al ge
meen goed kunnen leven met het 
stu k, constateer ik dat er stevig 
gediscussieerd is. De reacties zijn 

geen obligate verhalen, maar de
gelij ke stu kken met de nodige kri
tiek en met verbetervoorstellen. 

Naas t suggesti es voor aanvullin
gen wordt er in noga l wat opmer

Tiny Kox 

Kox: 'Ze vinden het in ieder ge
va l heel leuk dat ze zo bij de di s
cuss ie betrokken zijn . Verder 

springen enkele zaken eru it in de 
reacti es. Bij voorbeeld dat er een 
pun t gemaakt moet worden van 
het tegengaan van de privatise
ring van de nu tsbedrij ven. De le
den geven hi er een duide lijk sig
naal af. Er zijn noga l wat opmer
kingen gemaa kt over de demo
cratie en hoe di e uitgebreidmoet 
worden naar de economie. E r is 
tevredenheid dat we ons ook be

zighoud en met ni et-materi ële za

ken, er zijn vragen over de naa m 

van het stu k. E r is twijfe l of het 

k.ingen voor gepleit de tekst op een aantal punten 
wat krachti ger te maken. Ook is regelmati g ge
vraagd om eenvoudi ger taalgebruik en om · een 
tekst waarmee we wervender naar bu iten kunnen 

treden. Daarbij is het goed te beseffen wat HeeL de 
mens is. Het is géén actuali sering van Handvest 
2000. Het stuk omvat dri e delen: onze kernvi sie, 
onze analyse van de samenleving vandaag de dag 
en ons programma van uitga ngspunten dat aan

geeft in weLke richting wij willen dat de samen
Leving zich ontwikkelt. HeeL de mens moet langere 
tijd meegaan en kan doordoor ni et al te concreet 
zijn . We zetten nu de hoofdlijn en op papier. Die 
moeten naderhand verder uitgewerkt worden: dat 
zal bij voorbeeld gebeuren in de ti en werkgroepen 
die we ingesteld hebben. E n we zullen natuurlijk 
met onze vi sie op aansprekende manieren naar 
buiten treden: misschien op video, in stripvorm of 
in een brochure. Dat kan allemaa l. Maar het gaat 

er nu om dat we het eerst samen eens worden. Hoe 
we ermee de boer opgaan, zal later blijken. Maar 
dát we dat doen, is natuurlijk duidelijk. We maken 

het stuk niet alleen voor onszelf.' 

N aas t de afd e lingen zijn ook individueLe leden 
uitgenodi gd te reageren. Enkele honderden heb
ben dat daadwerke lijk gedaan. Wat vinden zij ? 

wel verstanclig is om te ste Ll en dat we uit de 
NAVO moeten, hoewel ancleren dat jui st erg be
langrijk vinden, en er zijn mensen die vinden dat 
we het de term kapita lisme ten onrechte ni et han
teren. Om maar een dee l van de opmerkingen te 
noemen.' 

D e volgende ronde van de discussie speelt zich 
af op de regioconferenties in november. Wat kun
nen de deelnemers daar verwachten? 
Kox: 'De regioconferenties zijn a ls het goed is 
een beetje spannend . Dan wordt duide lijk of de 
mening va n de afd eling spoort met de opmerkin
gen uit andere afdelingen en dan zal het bestuur 
uitleggen waarom welke suggesties van de afde
ling wél zijn overgenomen, en welke nfet. E n 
daar za l vervolgens opnieuw stev ig over gedis
cussieerd worden. Ik ga er overi gens van uit dat 
de inbreng op de regioconfe renties zal zorgen 

voor ni euwe aanpass ingen en aanvull ingen. Het 
tweede concept, dat rond 1 november naa r de af
de li ngen gaat, za l niet het definiti eve verhaal 
zijn. Concreet zal dat betekenen dat er kort na de 
regioconferenties een ' nota van wij zig ingen' 
komt, di e betrokken kan worden bij de verdere 
d iscussie: eerst in de afd e lingen en vervolgens op 
18 december op het congres.' e 
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