mielestäni uusien toimenpiteiden
käyttöönoton määräaikojen kanssa
olisi oltava tiukkana. meidän on
mentävä pidemmälle kuin
”saastuttaja maksaa”
-periaatteessa. sakot ja verot
eivät riitä pysäyttämään
vesistöjen ja
pohjavesikerrosten
tilan huononemista.

rouva…

tässä
on kutsukorttini.

hyvää iltaa!
seuratkaa minua.
teidän paikkanne on
fimoilin johtajan
opdebeekin vieressä.

olen samaa
mieltä rouva vegan
kanssa. teollisuuden
uudelleen suuntaaminen
on täysin mahdollista…

FIMOIL on siitä hyvä
esimerkki. me olemme ottaneet
käyttöön uusia
ympäristönsuojelutoimenpiteitä…

..

HYVA T NAISET
JA HERRAT,
..
.. ..
KIITOS.. ETT
TAHAN
..A OSALLISTUITTE
..
..
PYOREA N POYDA N
KESKUSTELUUN!
kutsun teidät samalla
uuteen tapaamiseen.

…joihin kuuluu
myrkyllisten
jätteiden kuljettaminen
ja kaataminen 100
kilometrin päähän
tehtaista naapurien maille!

..

EI PIDA
PAIKKAANSA!
fimoilin tehtailla on
suoritettu hyvin tiukkoja
tarkastuksia, jotka
todistavat, että tehtaat
ovat KUNNOSSA!
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rouva vega, minun
on puhuttava
kanssanne, en voi
odottaa enää, se on
liian vaarallista!

TE?!

teidän on
kuuneltava
minua, olen
yrittänyt jo
monta päivää
saada teihin
yhteyttä…

en tiedä kuka
olette tai miksi
seuraatte minua,
enkä aio
kuunnella teitä!

OLKAA KILTTI!
OLEN
VAARASSA!

se liittyy
carimasiin!

…kerron teille
myöhemmin
lisää!

teettäkää näistä
näytteistä analyysit…
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olen pahoillani,
suljemme
museon…

aiotko
tosiaan
tutkituttaa
nämä?

..

MITA ?

mitä sinä
sitten
tekisit?
jacques? mitä teet illalla?
…tule syömään luokseni.
minulle sattui kummallinen
juttu eilen…

…ja hän antoi
minulle nämä kaksi
koeputkea…

outoa…
ne ovat
näytteitä, mutta
mistä?

ei
aavistustakaan…

jospa syylliset
nyt selviäisivät!

enpä tiedä. olen
varmaan vain huonon
pilan kohteena…

en olisi
niinkään varma.
vie ne huomenna
johonkin
laboratorioon! se
riski kannattaa
ottaa…
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..

..

A LA
MUUTA
SANO!

muutamaa
viikkoa
myöhemmin…

ympäristövaliokunta kannatti niitä
kaikkia. et ollut
varma siitä, että he
suostuisivat
määräaikojen
lyhentämiseen
16 vuodesta
10 vuoteen…

pitkä päivä
luvassa…

täysistunnossa
äänestetään
tarkistuksistani
neuvoston
yhteiseen
kantaan…
ja niitä on
paljon!

…vaadimme,
että myös
radioaktiiviset aineet
mainitaan. komissio ja
neuvosto eivät ole
maininneet niitä!

.. ..

..

A A NESTA MME
SEURAAVAKSI
TARKISTUKSESTA 66,
JONKA AIHEENA OVAT
POHJAVEDET…
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