mitä mieltä
parlamentti on
lakiehdotuksen
vaikutuksista
kemiantehtaisiin ?

entä erimielisyytenne
neuvoston kanssa?
milloin direktiivi
hyväksytään?

mietintömme
on esitelty
toisessa käsittelyssä.
nyt meidän on saavutettava
yksimielisyys neuvoston
kanssa, tarvittaessa
sovittelukomitean
avulla. kiitos.

olemme kuulleet alan
edustajien kannan.
keskusteluja käydään parhaillaan.
tavoitteenamme on saavuttaa
tasapaino, mutta vesi on elintärkeä
voimavara. sitä on suojeltava.
nähdään
huomenna,
"arvoisa
parlamentin
jäsen"…!
MINULLA ON
KAUHEA
..
..
NA LKA !

ARVOISA
PARLAMENTIN
..
JA SEN…

HAH!
HAH!

hah! hah! vältä
jourdanin aukion kojun
ranskalaisia… ne vievät
kielen mennessään!
..

.. ..

..

MITA TA A LLA
OIKEIN
TAPAHTUU,
JACQUES?!

arvaa!
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ne ovat vieneet
laitteita,
negatiiveja ja
vedoksia… tämä
tulee tosi
kalliiksi!

vaikuttaa
vahvasti, että
carimasilla on
sormensa
pelissä!

NE OVAT
RIKKONEET
KAIKEN!

oletko
soittanut
poliisille?

niinpä. näkivät
kyllä paljon
vaivaa, mutta
turhaan…

…sillä ..ne ..etsivät
NAITA!

..

KETKA
NE?

minulla ei
ole muita
todisteita kuin
valokuvani
aiheuttama
skandaali ja
uhkailut
puhelimessa.
..

herra golding,
luuletteko, että
murtovarkaus liittyy
carimasin
skandaaliin?

MIKA SEKAMELSKA!
carla soitti
minulle… minähän
sanoin, että otat
riskin! nämä ihmiset
eivät keinoja
kaihda…!
meidän työmme
on nyt tehty.
tulkaa
poliisilaitokselle
antamaan
lausuntonne.

tämä juttu
täytyy saattaa
julkisuuteen.
soitan
lehteesi…

tarvitsen ensin
labraasi... ehdin
juuri ja juuri
tehdä uudet
vedokset ennen
näyttelyn
avajaisia.
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*
NYT ON
PIRU IRTI!

rouva vega,
haluamme, että
euroopan unioni
takaa työtä kemianteollisuuden
työntekijöille!
teidän uudet
saastuttamisen
vastaiset toimenne
aiheuttavat
sosiaalisen
katastrofin!

työllisyys on meille
aivan yhtä tärkeää
kuin teillekin, mutta
työpaikat eivät säily
saastuttamalla.

minulla on linjalla
carimasin ammattiliiton
edustaja… työntekijät
uhkaavat lakolla!

ETTE YMMÄRRÄ
LAINKAAN!
carimas uhkaa
irtisanomisilla
vastatakseen kriisiin
ja sijoittajien pakoon…
lähes kaksituhatta
duunaria joutuu
ulos.

meitä
syytetään
saastuttamisesta.
annetaan niille
siihen hyvät
perusteet!

HILJAISUUTTA,
KIITOS!

..

ei tule
kuuloonkaan!
se olisi sulaa
hulluutta!

eivät ne kuuntele
meitä! meidän on
ryhdyttävä
painostustoimiin.

..

SINA KO MAKSAT
VELKANI, KUN
..ISTUMME
..
..
TYOKKA RISSA !?

* Carimas jälleen syytettyjen penkillä. Outo murtautuminen valokuvaaja Jacques Goldingin tiloihin.
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alan kriisi
aiheuttaa
irtisanomisia, eivät
saastumisen
vastaiset
toimet!

skandaalit eivät
ainakaan helpota
sovinnon
löytämistä…

valitettavasti
teollisuuden
edustajat eivät
myönnä sitä. he väittävät, että direktiivi
aiheuttaa hankaluuksia koko toimialalle,
kuten carimasin
tapauksessa.

…ministerineuvosto pelkää
yleislakkoa, joka
olisi kohtalokasta
koko alalle!!

carimas-konsernilla
oli jälleen musta päivä.
oikeudenkäynnin
mahdollisuus laski merkittävästi osakkeen arvoa ja
työntekijät ilmoittivat pitävänsä
huomenna työnseisauksen…
samanaikaisesti vähemmistöä
edustava ammattiliitto uhkaa
myrkkyjätepäästöillä, jos
carimasin johtokunta ei
luovu irtisanomissuunnitelmistaan…

*
* Soveltavien tieteiden laitos - Rouva Vegan huomioon - Tutkimustulokset:
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