'Kan het krachtiger, duidelijker, wervender?'

Ontwerp-kernvisie
'Heel de mens'
maakt veel tongen los
Vrijwe l aJle afdelinge1J hebben
inmiddels gereageerd , waarbij
een aantal er wel bij schreef dat
het een voorl opige reacti e is omdat men nog ni et klaar is met de
bes prekin g. Dat kan ook: pas op
18 december stellen we de kernvi sie vast.
Hoewel de afd elinge n in het al gemeen goed kunnen leven met het
stu k, constateer ik dat er stevig
gediscussieerd is. De reacti es zijn
geen obligate verh alen, maar degelij ke stu kken met de nodige kritiek en met verbetervoorstellen.
Naas t suggesti es voor aanvullinTiny
ge n wordt er in noga l wat opmerk.in gen voor gepleit de tekst op een aa ntal punten
wat krachti ge r te maken. Ook is regelmati g gevraagd om eenvoudi ger taalgebruik en om · een
tekst waarmee we wervender naar bu iten kunnen
treden. Daarbij is het goed te beseffen wat HeeLde
mens is. Het is géén actuali sering va n Handvest
2000. Het stuk omvat dri e delen: on ze kernvi sie,
onze analyse van de samenleving va ndaag de dag
en ons programma van uitga ngspunten dat aangeeft in we Lke ri chting wij willen dat de samenLeving zich ontwikke lt. HeeLde mens moet langere
tijd meegaan en kan doordoor ni et al te concreet
zijn . We zetten nu de hoofdlijn en op papier. Die
moeten naderh and 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 aa nsprekende mani eren 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 opgaa n, 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 linge n zijn ook individue Le leden
uitge nodi gd te reageren. E nke le honderd en hebben dat daadwerke lijk gedaan. Wat vinde n zij ?
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Kox: 'Ze vinden het in ieder geva l heel leuk dat ze zo bij de di sc uss ie betrokken zijn . Verde r
springe n enke le za ken eru it in de
reacti es. Bij voo rbeeld dat er een
pun t ge maakt moet word en va n
het tegengaan va n de privatiserin g va n de nu ts bedrij ven. De lede n geve n hi er een duide lijk signaal af. E r zijn noga l wat opmerkingen gemaa kt over de democratie en hoe di e uitge breidm oet
word en naar de econo mie. E r is
tevrede nheid dat we ons ook bezighoud en met ni et-materi ële zaken, er zijn vrage n over de naa m
Kox
van het stu k. E r is tw ijfe l of het
we l verstanclig is om te ste Ll en dat we uit de
NAVO moeten, hoewe l ancleren dat jui st erg belangrijk vinden, en er zijn me nsen die vinden dat
we het de term kapita lisme te n onrechte ni et hanteren. Om maa r een dee l van de opmerkin gen te
noemen.'
D e vo lgende ronde van de discussie speelt zich
af op de regioconfe renties in november. Wat kun nen de deelnemers daar verwachten?
Kox: ' De regioconfere nties zijn a ls het goed is
een beetj e spannend . Dan wordt duide lijk of de
mening va n de afd eling spoort met de opmerkingen uit andere afdelinge n e n dan zal het bestuur
uitleggen waa rom we lke suggesties van de afdeling wé l zijn overgeno me n, en welke nfet. E n
daar za l vervo lge ns opni euw stev ig over gediscussieerd worde n. Ik ga er overi gens van uit dat
de inbreng op de regioconfe renties zal zorge n
voor ni euwe aanpass ingen en aa nvullingen. Het
tweede concept, dat rond 1 nove mber naa r de afde li nge n gaat, za l niet het definiti eve verh aal
zijn. Concreet zal dat betekenen dat er ko rt na de
regioconfe renties een ' nota va n wij zig inge n'
komt, di e betrokken kan wo rd e n bij de verdere
d iscussie: eerst in de afd e lingen en vervolge ns op
18 december op het congres.' e
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