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Perspectief
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Milieuhuis: "onze Wereld"
"onze Wereld" Vrije Open Universiteit

11 Pijnpunten + 11 Politieke Speerpunten:
- Nationaal - Europees - Mondiaal Tegen: 560 miljard
{ V66r : 560 miljard

investering
investering

in Bewapeningsindustrie
in Milieu-Defensie-Strategie

1 miljoen "financiele-astma"
gezinnen in Nederland en de een miljoen tot levenslang
veroordeelde Alimentatie-betalers
(1,3 miljard per jaar!)
structurele versterking van de minstdraagkrachtigen
o.b.v. wetgeving;
Mientje Minima en de geldschepping:
discussie met de arme kant van Nederland
verschuiving van het Minimum Jeugdloon van
3 {Tegen:
V66r : handhaving van de bestaande Jeugdloon-grens

21 naar 26 jaar m.b.t. 1 miljoen jongeren
resp. versterking van inkomen door scholing

Lj

de systematische uitsluiting van een miljoen bejaarden door besnoeiing en bemoeiing
V66r: welvaartsvaste
koppeling van A.o.W., Pensioenen en Uitkeringen
I Tegen:
2-fasen studie-tijd op basis van grote studie-schulden
en studie-lasten
5 {Tegen:
academische titelatuur (1789-1989!)
V66r : algehele afschaffing van de discriminerende
de truck, slechts een soort intelligentie
De Vrije Open Universiteit voor Iedereen!

te honoreren,

Tegen: de afschaffing van de auto-reiskosten
vergoeding
V66r : betaalbaar, efficient openbaar vervoer en de productie
o.b.v. wetgeving m.b.t. de producent!

vandaar

vanaf nu:

van schone,

verkeersveilige

auto's

Tegen:

de fuiksituatie, waarin - naast de verzorgende sector - ook landbouwers en vissers
onschuldig verstrikt raken
V66r : (nationaal-europees)
egalisatie-fondsvorming
m.b.t. biologisch-dynamische
transmissie

7{
o

C>

{Tegen:
V66r:

9{

het ongenoemd laten van "de coupe van 19" en de vrijlating van de 2 van Breda
het aan de kaak stellen van geschiedenisvervalsing
door de machthebbers en hun
"Gott mit uns Legionen" - zie randschrift Nederlandse gulden -

Tegen: het predikaat Koninklijk *) m.b.t. (milieu-verwoestende)
Land-, Zee- en Luchtmacht
mondiaal
: 58 miljoen werknemers!
a raison voor: 560 miljard dollar!
het plaatsen van het veiligheidsgezag,
onder auspicien van de (rechtstreeks gekozen!)
Assemble der Verenigde Naties in New York
Tegen: het bestellen (en de mensheid bestelen!) van 132 Stealth B.2 bommenwerpers!!,
een miljard
dollar per stuk !!!, resp. het "Man op de Maan II"-projekt (560 miljard dollar •.. ) door
"Pelgrim-Father"
Busch ...
directe hulp aan de een miljoen blinde kinderen in Afrika, Azie, Zuid Amerika: zie punt I!

10 {

{ Tegen:

voar :

het schaakspel (en de 11 schaakstukken!)
resp. de truckendoos van de wereldmacht, tot leed
van mens, dier, plant en Schepping
aIle democratische maatregelen, ten dienste van een (ll-ledig!) stervende natuur, resp.
samenleving uit eerbied voor het leven, op basis van de Rechten van de Mens zoals bedoeld
in het Handvest der Verenigde Naties en haar rechtstreeks te kiezen Mondiale-Milieu-Senatoren
in het V.N. Thema "World-Family-Year"
2000+

- Zie tekst:

-

World-family-Song,
Wereld-Milieu-Lied
MonaLisa-Manifest
(Cupido-Polis) Home-Family
Mondiaal Milieu Manifest "onze Wereld" "World-family"
Musical: "onze Wereld, een thuis voor ons allen"
Video's, cassettes, art, etc: Vrije Open Universiteit
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Oproep voor
milieuvrienden

longerenjaarmilieugroep v. N.
vraagt adhesiebetuigingen voor
deelname aan verkiezingen (6
sept. '88). kiesdistrict A'dam
~nlloo~kiesdistrict
Dordrecht.
VANDAAG VOOR 12.00 UUR
uw telefonische reactie gevraagd op telef, nr. 070-973209,

Atoombommen
VSnaar
Bondsrepuliek
Hamburg - De Verenigde Staten treffen
voorbereidingen
voor de stationering van 600
nieuwe kernbommen in ondergrondse bunkers in de Bondsrepubliek. De bommen dienen ter
vervanging van bestaande wapens, Dit meldt het Westduitse
weekblad Stern.
Het ministerie van defensie in
Bonn weigerde commentaar te
geven. Stern schrijft dat op negen Amerikaanse bases in de
Bondsrepubliek 200 bunkers in
aanbouw zijn waar de bommen
zullen worden opgeslagen. Be-'
halve deze nieuwe bommen
worden ook nieuwe nucleaire
artilleriegranaten ingevoerd.

~e"9~ t c~f-l~Mac.h:e!~k Qu,1SJe.f'
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Z.4A~et"i~~, Atw-;L<d ,Az..ie ....

De Stealth B-2 stijgt op van de vliegbasis Edwards in de Mojave-woestijn in Cali/ornie. In de ontwikkeling van hetlOestel is 22,4 mi/jard dollar
De Amerikaanse luchtmacht wil 132 van deze voor radar onzichtbare bommenwerpers kopen.
• geinueft~erd.
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