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Dit	  voorstellingsdocument	  van	  	  de	  PolitiekebBeweging	  van	  groeibezwaarden	  evolueert	  met	  
het	  werk	  en	  het	  leven	  van	  de	  Beweging.	  Hierbij	  hebt	  U	  de	  versie	  van	  februari	  2012	  in	  handen.	  



Inleiding	  
De	  Politieke	  Beweging	  van	  Groeibezwaarden	  werd	  officieel	  gelanceerd	  op	  18	  oktober	  2009.Sindsdien	  

werden	  verschillende	  acties	  ondernomen,	  andere	  zijn	  in	  voorbereiding	  en	  zullen	  in	  publiek	  
uitgevoerd	  worden	  in	  de	  volgende	  weken	  en	  maanden. 
Deze	  brochure	  laat	  U	  in	  enkele	  pagina’s	  de	  Beweging	  ontdekken.	  Ze	  is	  verdeeld	  in	  twee	  grote	  delen	  : 
-‐Het	  eerste	  stelt	  de	  Beweging	  voor:	  zijn	  bijzonderheden,	  zijn	  basis,	  zijn	  functionering,	  zijn	  
handelwijze; 
-‐Het	  tweede	  deel	  beschrijft	  de	  manieren	  waarop	  U	  zich	  in	  de	  Beweging	  kan	  verwikkelen	  en	  er	  

eventueel	  bij	  aansluiten,	  gevolgd	  door	  een	  lijst	  van	  nuttige	  contacten. 
Wij	  hopen	  dat	  je	  in	  de	  volgende	  pagina’s	  de	  informatie	  vindt	  die	  je	  wenst	  en	  wensen	  U	  een	  
aangename	  lectuur.	  

I. De	  Beweging	  
Korte	  geschiedenis	  
	  
De	  Politieke	  Beweging	  van	  Groeibezwaarden	  werd	  ingewijd	  door	  de	  Vereniging	  van	  
Groeibezwaarden	  (AdOC).	  Deze	  feitelijke	  vereniging,	  gesticht	  door	  militanten	  van	  diverse	  fronten,	  
zocht	  de	  condities	  voor	  de	  geboorte	  van	  een	  politieke	  kracht	  te	  creëren	  die	  geen	  partij	  zou	  zijn	  en	  die	  
in	  staat	  zou	  zijn	  het	  groeibezwaar	  te	  dragen.	  
 
Het	  is	  met	  deze	  bedoeling	  dat	  AdOC	  met	  de	  steun	  van	  ATTAC-‐ULB,GRAPPE,Les	  Amis	  de	  la	  Terre	  en	  
Respire,	  de	  dag	  van	  21	  februari	  2009	  in	  de	  ULB	  heeft	  georganiseerd.	  Deze	  dag,	  met	  motto	  “	  De	  krimp	  
kiezen!	  Dag	  van	  bezinning	  op	  het	  groeibezwaar”	  verzamelde	  800	  personen	  rond	  personaliteiten	  die	  
zich	  beroepen	  op	  het	  groeibezwaar	  of	  die	  er	  mee	  verwant	  zijn	  (Marie-‐Dominique	  Perrot,	  Serge	  
Latouche,	  Mike	  Singleton,	  Christian	  Arnsperger,	  Ricardo	  Petrella,	  Paul	  Lannoye),	  alsook	  actoren	  op	  
het	  terrein	  van	  diverse	  sectoren	  (landbouwproductie,	  landbouwtransport,	  energieproductie,	  derde	  
audiovisuele	  sector,	  Lokaal	  economisch	  transactiesysteem-‐	  LETS,	  Solidaire	  Aankoop	  Groepen-‐	  GAS)	  
	  
Ten	  gevolge	  van	  deze	  dag	  van	  21	  februari	  2009,	  werd	  een	  oproep	  gelanceerd	  voor	  de	  oprichting	  van	  
een	  politieke	  beweging	  van	  groeibezwaarden.	  Iets	  meer	  dan	  150	  personen	  hebben	  deze	  aanzet	  
gesteund	  en	  een	  honderdtal	  onder	  hen	  hebben	  actief	  bijgedragen	  aan	  het	  oprichtend	  proces	  van	  de	  
Beweging,	  aan	  het	  schrijven	  van	  zijn	  Manifest	  en	  zijn	  Statuten.	  
	  
Deze	  twee	  stichtende	  teksten	  werden	  eerst	  opgesteld	  in	  werkgroepen,	  ze	  werden	  vervolgens	  
onderworpen	  aan	  amendementen	  en	  aan	  een	  volledige	  en	  doorgedreven	  discussie,	  alvorens	  te	  
worden	  goedgekeurd	  op	  18	  oktober	  2009,welke	  de	  einddatum	  is	  van	  het	  oprichtingsproces	  en	  de	  
datum	  van	  de	  officiële	  lancering	  van	  de	  Beweging.	  
	  

A. Waarom	  de	  Beweging	  ?	  
	  
Een	  simpele	  vaststelling	  kan	  worden	  geopperd	  :	  Het	  gaat	  niet	  goed	  met	  de	  wereld,	  en	  er	  zijn	  diverse	  
aanwijzingen	  dat	  het	  er	  niet	  beter	  op	  wordt.	  De	  loop	  der	  zaken	  neemt	  een	  fundamenteel	  trieste	  
rampzalige	  en	  onhoudbare	  wending	  :	  De	  miserie	  neemt	  toe	  en	  de	  planeet	  is	  op	  weg	  vernietigd	  te	  



worden.	  De	  financiële	  en	  economische	  crisis	  die	  we	  meemaken	  bevestigt	  alleen	  maar	  deze	  
vaststelling.	  
	  
De	  leidinggevenden	  (meer	  bepaald	  politiek,	  economisch,	  en	  van	  de	  media)	  en	  in	  het	  bijzonder	  de	  
politieke	  klasse	  slagen	  er	  niet	  alleen	  niet	  in	  een	  bevredigend	  antwoord	  te	  geven	  op	  de	  hedendaagse	  
uitdagingen	  maar	  verergeren	  zelfs	  de	  situatie.	  
	  

1. Collectief	  politiek	  handelen	  
	  
Tegenover	  deze	  situatie	  die	  ons	  niet	  bevalt	  zien	  we	  ons	  gedwongen	  vast	  te	  stellen	  dat	  noch	  
individuele	  noch	  gezamenlijke	  acties	  volstaan	  :	  
	  
-‐	  De	  individuele	  acties	  of	  ze	  zich	  nu	  beroepen	  op	  de	  “verantwoorde	  consumptie”	  of	  op	  “	  vrijwillige	  
eenvoud”	  (	  dat	  onze	  voorkeur	  draagt	  op	  de	  vorige)	  zijn	  noodzakelijk.	  De	  persoonlijke	  verandering	  is	  
bepalend	  en	  het	  is	  zeker	  dat	  als	  ieder	  niet	  zijn	  deel	  van	  de	  verantwoordelijkheid	  en	  initiatief	  
opneemt,	  meer	  bepaald	  wat	  betreft	  koopgedrag,	  we	  er	  niet	  gaan	  komen.	  Dit	  gezegd	  zijnde,	  is	  het	  
klaar	  dat	  dit	  type	  van	  acties,zich	  concentrerend	  op	  het	  individueel	  gedrag	  op	  dit	  niveau	  blijft	  en	  niet	  
toelaat	  een	  globale	  verandering	  van	  de	  structuur	  van	  de	  economie	  en	  van	  de	  sociale	  inrichting	  voor	  
te	  stellen	  zonder	  dewelke	  het	  niet	  mogelijk	  is	  de	  hedendaagse	  uitdagingen	  op	  te	  heffen.	  
	  
-‐	  De	  gezamenlijke	  acties,	  meer	  bepaald	  deze	  van	  de	  leden	  van	  AdOC,	  voldoen	  evenmin,	  ver	  van	  daar. 
AdOC	  stelde	  inderdaad	  vast	  dat	  dit	  type	  acties	  spaak	  loopt	  op	  de	  muur	  bestaande	  uit	  de	  politieke	  
klasse	  en	  de	  administratie	  :	  je	  kan	  proberen	  hemel	  en	  aarde	  (	  het	  moet	  gezegd	  worden!)te	  bewegen,	  
de	  gekozenen	  zijn	  nagenoeg	  volledig	  doof	  voor	  Uw	  verzuchtingen,	  erger	  nog,	  de	  enkele	  
verantwoordelijken	  die	  Uw	  voorstellen	  in	  overweging	  nemen	  hebben	  zwaar	  ontoereikende	  middelen	  
om	  de	  situatie	  bij	  te	  sturen.	  Het	  gezamenlijke	  werk	  dat	  door	  deze	  verenigingen	  wordt	  gerealiseerd	  
beperkt	  zich	  al	  te	  dikwijls	  tot	  een	  vruchteloze	  bezwering,	  of	  een	  “lobbying”	  op	  gedetailleerde	  punten,	  
zeker	  noodzakelijk,	  maar	  in	  werkelijkheid	  beperkt	  tot	  het	  begeleiden	  van	  een	  schadelijke	  beweging	  
eerder	  dan	  tot	  een	  noodzakelijke	  “kaapwisseling”.	  
	  
Ten	  aanzien	  van	  deze	  situatie	  heeft	  AdOC	  dus	  voorgesteld	  op	  21	  februari	  2009	  een	  nieuwe	  politieke	  
beweging	  te	  creëren	  gebouwd	  rond	  het	  groeibezwaar.	  
	  
Deze	  vaststelling	  vraagt	  inderdaad	  een	  andere	  vorm	  van	  mobilisatie	  die	  toelaat	  de	  toestand	  te	  
veranderen.	  Ze	  moet	  het	  logischerwijze	  mogelijk	  maken	  de	  vormen	  van	  individuele	  en	  gezamenlijke	  
mobilisaties	  te	  combineren,	  maar	  ook	  verder	  te	  gaan	  en	  met	  kracht	  een	  ander	  maatschappij	  project	  
uit	  te	  dragen.	  Het	  gaat	  dus	  om	  een	  politiek	  werk	  van	  transformatie	  dat	  naar	  het	  ons	  toeschijnt	  alleen	  
een	  beweging	  in	  staat	  is	  te	  realiseren.	  
	  

2. Een	  beweging,	  geen	  partij	  
	  
De	  Beweging	  realiseert	  zijn	  acties	  met	  het	  doel	  actief	  en	  krachtig	  bij	  te	  dragen	  aan	  de	  geboorte	  van	  
een	  solidaire,	  duurzame,	  gelukkige	  en	  zo	  vrij	  mogelijke	  maatschappij.	  
	  
Zijn	  project	  wil	  emanciperend	  zijn	  en	  bevordert	  meer	  bepaald	  de	  lokalisatie	  van	  de	  economie,	  de	  
voedsel	  en	  energie	  autonomie,	  de	  economie	  van	  het	  herstelbare	  en	  recycleerbare,	  de	  strijd	  tegen	  
alle	  verspilling	  en	  dus	  het	  einde	  van	  het	  georganiseerd	  verval,	  de	  publieke	  en	  niet-‐markt	  diensten	  van	  
algemeen	  belang,	  de	  samenwerking,	  de	  autonomie	  en	  de	  directe	  democratie,	  het	  respect	  en	  de	  
bescherming	  van	  de	  culturele	  en	  biologische	  diversiteiten,	  de	  rechtvaardige	  verdeling	  van	  de	  
rijkdommen.	  



 
Wij	  bevestigen	  dat	  “de	  politiek”	  een	  zaak	  is	  van	  allen	  en	  iedereen,	  dat	  we	  ons	  moeten	  moeien	  met	  
hetgeen	  ons	  aanbelangt	  en	  de	  verantwoordelijkheden	  moeten	  nemen	  die	  ons	  toevallen	  om	  collectief	  
de	  heerschappij	  over	  ons	  bestaan	  te	  heroveren.	  
	  
Zoals	  de	  naam	  het	  aangeeft,	  is	  de	  Politieke	  Beweging	  van	  Groeibezwaarden	  een	  beweging,	  en	  geen	  
partij.De	  organisatievorm	  in	  beweging	  moet	  toelaten	  twee	  klippen	  van	  de	  militante	  actie	  te	  
omzeilen	  :	  
-‐	  de	  depolitisering,	  die	  zou	  leiden	  tot	  het	  herhalen	  van	  de	  individuele	  onmacht	  ten	  aanzien	  van	  de	  
ontwikkelingen	  die	  ons	  te	  boven	  gaan;	  
-‐	  de	  partijlogica,	  die	  de	  persoonlijke	  belangen	  en	  de	  belangen	  van	  een	  bepaalde	  politieke	  formatie	  
laten	  voorgaan	  op	  het	  algemeen	  belang	  en	  het	  publiek	  goed.	  
	  
De	  politieke	  partijen	  focussen	  hun	  energie	  en	  hun	  activiteiten	  op	  de	  kiesstrijd.	  Onze	  Beweging	  ziet	  
politiek	  in	  de	  eerste	  zin	  van	  zijn	  betekenis:	  het	  gaat	  erom	  gezamenlijk	  een	  maatschappijproject	  te	  
initiëren	  en	  te	  bouwen	  dat	  ons	  zou	  bevallen	  en	  dat	  leefbaar	  zou	  zijn,	  en	  actief	  bij	  te	  dragen	  haar	  in	  
werking	  te	  stellen.	  
	  
Tijdens	  de	  algemene	  vergadering	  van	  20	  maart	  2011	  heeft	  de	  Beweging	  verklaard	  dat	  electorale	  
deelname	  niet	  tot	  de	  orde	  van	  de	  dag	  hoorde.	  
	  

B. De	  stichtende	  teksten	  van	  de	  Beweging	  
	  

1.	  Het	  Manifest	  
	  

a.	  Waartoe	  dient	  een	  manifest? 
 
Het	  Manifest	  is	  één	  van	  de	  stichtende	  teksten	  van	  de	  Beweging,	  samen	  met	  de	  statuten.	  De	  statuten	  
stellen	  de	  algemene	  werkingswijze	  van	  de	  Beweging	  in,	  bepalen	  zijn	  structuur	  en	  zijn	  werkwijze.	  
	  
Het	  Manifest	  daarentegen	  stelt	  de	  waarden,	  de	  geest,	  het	  theoretisch	  en	  politiek	  kader	  vast	  waarin	  
de	  Beweging	  zich	  inschrijft.Het	  is	  een	  tekst	  bedoeld	  om	  de	  Beweging	  te	  identificeren,	  en	  zijn	  leden	  te	  
verzamelen.	  Het	  is	  geen	  volledige	  tekst,	  die	  in	  de	  details	  van	  de	  analyse	  en	  van	  de	  voorstellen	  ingaat,	  
maar	  een	  soort	  van	  algemene	  voorstelling	  die	  een	  oproep	  aan	  de	  lezer	  inhoudt:	  oproep	  om	  tot	  de	  
Beweging	  toe	  te	  treden	  als	  haar	  voorgedragen	  analyses	  zijn	  goedkeuring	  wegdragen.	  
	  
Het	  Manifest	  bevat	  tevens	  oplossingswegen	  en	  de	  beschrijving	  van	  het	  kader	  waarin	  de	  Beweging	  
zijn	  actie	  inschrijft.	  Ten	  dezen	  titel	  bepaalt	  ze	  ook	  de	  bakens	  voor	  de	  toekomstige	  acties	  van	  de	  
Beweging,	  een	  algemeen	  kader	  die	  deze	  vastgesteld	  door	  de	  statuten	  vervolledigt.	  
	  

b.	  Korte	  inhoud	  van	  het	  Manifest	  
	  
Ons	  manifest	  start	  met	  de	  vaststelling	  die	  zin	  geeft	  aan	  het	  groeibezwaar:	  de	  economische	  groei	  is	  
niet	  de	  oplossing,	  ze	  is	  het	  probleem.	  Beschouwd	  als	  hetgeen,	  dooreen	  genomen,	  alle	  menselijke	  
activiteiten	  zonder	  onderscheid	  moet	  leiden	  in	  de	  zin	  van	  zijn	  activiteiten,	  leidt	  ze	  ons	  naar	  een	  
collectieve	  ramp.	  
	  
Deze	  wijze	  om	  de	  menselijke	  activiteit	  te	  begrijpen	  en	  te	  oriënteren	  heeft	  ons	  in	  een	  viervoudige	  
crisis	  gestort	  :	  



-‐	  Een	  ecologische	  crisis.	  De	  omvang	  van	  deze	  crisis	  is	  vandaag	  wel	  bekend	  en	  de	  rapporten	  over	  de	  
staat	  van	  het	  planetaire	  ecosysteem	  die	  zich	  jaar	  na	  jaar	  opstapelen	  zijn	  van	  langs	  om	  alarmerender.	  
	  
-‐	  Een	  sociale	  crisis.	  Het	  Alles-‐voor-‐de-‐groei	  put	  de	  sociale	  krachten	  uit.	  Altijd	  meer	  flexibiliteit,	  altijd	  
meer	  productiviteit	  brengt	  een	  werkschaarste,	  een	  rechtvaardiging	  van	  alle	  sociale	  regressies	  en	  een	  
immoreel	  onder	  druk	  zetten	  van	  het	  Zuiden	  te	  weeg.	  
	  
-‐	  Een	  zin	  crisis.	  Om	  aan	  de	  eisen	  van	  de	  groei	  te	  beantwoorden,	  beperken	  onze	  levens	  zich	  meer	  en	  
meer	  tot	  het	  bewegen	  van	  de	  plaats	  van	  arbeid	  naar	  het	  commercieel	  centrum	  onderwijl	  
geformatteerde	  media	  en	  recreatie	  consumerende.	  Dergelijke	  handelwijze	  versterkt	  het	  egoïstisch	  
individualisme,	  de	  frustratie,	  de	  afbraak	  van	  sociale	  banden,	  de	  depressie,	  de	  mentale	  problemen	  en	  
ontneemt	  onze	  levens	  de	  creativiteit	  die	  hen	  zin	  geeft.	  
	  
-‐	  Een	  politieke	  crisis.	  Met	  de	  in	  de	  grond	  op	  elkaar	  gelijkende	  politieke	  verhalen,	  volgen	  de	  coalities	  
elkaar	  op	  zonder	  dat	  de	  publieke	  politiek	  meer	  dan	  op	  enkele	  bijkomstige	  puntjes	  verschilt.	  
Inderdaad,	  steeds	  meer	  onderworpen	  aan	  het	  gebod	  van	  de	  groei	  kan	  de	  politieke	  klasse	  moeilijk	  
anders	  dan	  de	  bevelen	  van	  de	  markt	  inwilligen.	  
	  
Het	  manifest	  klaagt	  vervolgens	  de	  illusies	  aan,	  wortels	  van	  deze	  crisissen.	  
	  
De	  illusie	  van	  de	  vooruitgang	  baseert	  zich	  op	  het	  geloof	  dat	  de	  mens,	  dank	  zij	  de	  rede,	  een	  totale	  of	  
bijna	  totale	  heerschappij	  van	  de	  geschiedenis	  en	  de	  gebeurtenissen	  kan	  hebben.Deze	  vooruitgang	  
zou	  ons	  enkel	  meer	  welzijn	  en	  geluk	  kunnen	  brengen.	  
	  
De	  tweede,	  samenhangend	  met	  de	  eerste	  is	  de	  illusie	  van	  de	  reddende	  technologie.	  Het	  is	  het	  geloof	  
dat	  ten	  aanzien	  van	  een	  probleem	  veroorzaakt	  door	  de	  techniek	  er	  vroeg	  of	  laat	  een	  andere	  
technologische	  vernieuwing	  zal	  komen	  in	  staat	  de	  schadelijke	  effecten	  van	  de	  eerste	  te	  verhelpen.	  
Deze	  wijze	  van	  denken	  laat	  ons	  toe	  op	  dezelfde	  weg	  verder	  te	  gaan	  zonder	  ooit	  onze	  gedragingen	  in	  
vraag	  te	  stellen.	  
	  
In	  ieder	  geval,	  ten	  aanzien	  van	  de	  evidente	  schade	  van	  deze	  wijze	  van	  rechtvaardigen	  van	  onze	  
economische	  organisatie,	  heeft	  de	  dominante	  ideologie	  een	  terminologie	  ontwikkeld	  die	  het	  
ogenschijnlijk	  toelaat	  de	  groei	  met	  een	  ecologische	  en	  sociaal	  meer	  duurzame	  wereld	  te	  verzoenen	  :	  
het	  betreft	  de	  duurzame	  ontwikkeling.	  Minder	  vernietigen	  om	  langer	  te	  vernietigen	  zonder	  onze	  
productiewijze	  en	  de	  sociale	  verhoudingen	  die	  ermee	  samenhangen	  in	  vraag	  te	  stellen,	  dat	  is	  het	  
doel	  van	  de	  duurzame	  ontwikkeling.	  
	  
Dit	  bedrog	  is	  voor	  de	  markt	  een	  bijkomende	  opportuniteit	  om	  de	  groei	  te	  ondersteunen	  en	  geen	  in	  
vraag	  stellen	  ervan.	  
	  
Als	  een	  oneindige	  groei	  in	  een	  eindige	  wereld	  noch	  mogelijk,	  noch	  wenselijk	  is	  hebben	  we	  een	  
radicale	  verandering	  van	  kaap	  nodig,	  het	  is	  te	  zeggen	  het	  verlaten	  van	  de	  eis	  van	  de	  groei	  als	  finaliteit	  
van	  het	  planetaire	  economische	  model.	  Dit	  gaat	  door	  een	  herwaarderen	  van	  de	  productiewijze	  en	  
middelen	  aangepast	  in	  functie	  van	  de	  echte	  noden	  van	  de	  verschillende	  regio’s	  van	  de	  planeet.	  Er	  is	  
geen	  sleutel	  op	  de	  deur	  recept	  voor	  de	  solidaire	  en	  gebruiksvriendelijke	  krimp	  van	  de	  productie	  en	  
de	  consumptie.	  Niettemin	  kunnen	  een	  aantal	  principes	  geïdentificeerd	  worden	  die	  het	  toelaten	  de	  
collectieve	  en	  individuele	  acties	  te	  oriënteren	  :	  
	  
-‐	  Hervinden	  van	  beheersbare	  werktuigen	  voor	  de	  Mens,	  lokaliseren	  van	  economische	  activiteit,	  
bevorderen	  van	  plaatselijke	  bekwaamheid,	  verminderen	  tot	  geheel	  schrappen	  van	  verbruik	  van	  
fossiele	  brandstoffen,	  het	  instellen	  van	  een	  democratische	  evaluatie	  van	  de	  technologische	  



ontwikkeling,	  decentraliseren	  van	  energie	  productie,	  het	  bevorderen	  van	  het	  delen	  van	  individuele	  
werktuigen	  (	  wagens,	  technisch	  gereedschap…),	  enz.	  
	  
-‐Deze	  verandering	  van	  kaap	  houdt	  een	  politieke	  lokalisatie	  en	  dus	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  
participatieve	  en	  lokale	  democratie	  in.	  Inderdaad	  het	  lokaal	  en	  collectief	  organiseren	  van	  de	  
productie	  en	  consumptie	  vereist	  een	  sterkere	  politieke	  betrokkenheid	  van	  de	  burger.	  
	  
-‐	  In	  algemene	  zin	  gaat	  het	  erom	  op	  alle	  niveaus	  instellingen	  te	  organiseren	  en	  te	  bevorderen	  die	  de	  
collectieve	  en	  individuele	  autonomie	  aanmoedigen	  daar	  waar	  het	  “Alles-‐aan-‐de-‐markt”	  de	  
heteronomie	  en	  de	  afhankelijkheid	  organiseert.	  Bijvoorbeeld	  door	  de	  energie	  en	  voeding	  autonomie,	  
door	  een	  economie	  van	  herstelbaarheid	  en	  recycleerbaarheid,	  door	  publieke	  en	  niet	  markt	  diensten	  
van	  algemeen	  belang	  enz.	  
 
Meer	  algemeen	  gaat	  het	  om	  een	  programma	  dat	  een	  rechtvaardige	  verdeling	  van	  de	  rijkdommen	  
zowel	  in	  het	  Noorden	  als	  in	  het	  Zuiden	  beoogt.	  Voorstellende	  om	  de	  productiviteitswinsten	  aan	  te	  
wenden	  voor	  de	  vermindering	  van	  de	  arbeidstijd,	  zoekt	  het	  groeibezwaar	  de	  individuen	  te	  bevrijden	  
van	  de	  werk	  en	  consumptiedwang.	  Deze	  maatregel	  zou	  onder	  andere	  toelaten	  de	  economische	  druk	  
op	  het	  Zuiden	  te	  lossen	  zodat	  het	  zijn	  autonomie	  ten	  opzichte	  van	  het	  Noorden	  kan	  hervinden.	  
	  
Het	  groeibezwaar	  is	  vooral	  een	  emanciperend	  project	  in	  de	  zin	  van	  het	  schenken	  van	  de	  mogelijkheid	  
aan	  de	  mensen	  om	  zich	  te	  bevrijden	  uit	  de	  economische	  beklemming	  en	  het	  gevoelen	  van	  
machteloosheid.	  In	  één	  woord,	  onze	  autonomie	  hervinden	  in	  een	  gastvrije	  en	  solidaire	  
samenwerking	  met	  onze	  gelijken	  en	  met	  de	  Natuur.	  
	  

2.	  De	  Statuten	  
	  
a.	  Tot	  wat	  dienen	  de	  statuten?	  
	  
De	  statuten	  zijn	  de	  tekst	  die	  de	  structuren	  vaststelt	  en	  definieert	  van	  de	  Beweging	  en	  de	  
belangrijkste	  	  regels	  van	  zijn	  werking	  welke,	  samen	  met	  zijn	  objectieven,	  de	  kern	  van	  zijn	  identiteit	  
bepalen.	  
	  
Meer	  bepaald	  beschrijven	  ze	  de	  verschillende	  samenstellende	  elementen	  van	  de	  Beweging,	  hun	  rol	  
en	  functie	  vast	  stellende,	  de	  relaties	  die	  ze	  onder	  elkaar	  onderhouden,	  en	  de	  regels	  die	  ze	  moeten	  
respecteren.	  
	  
Uittreksel	  uit	  de	  statuten(Voorwoord)	  :”	  De	  statuten	  en	  de	  structuur	  van	  de	  beweging	  zijn	  werktuigen	  
die	  het	  leven	  van	  de	  Beweging	  organiseren	  in	  overeenstemming	  met	  het	  Manifest. 
In	  tegenstelling	  met	  een	  politieke	  partij	  waarvan	  het	  enige	  objectief	  is	  de	  macht	  te	  veroveren	  door	  
middel	  van	  de	  verkiezingen	  in	  onze	  representatieve	  democratie,	  structureert	  De	  Beweging	  zich	  
voornamelijk	  rond	  en	  voor	  het	  onderhouden	  van	  zijn	  lokale	  groepen	  en	  bevordert	  een	  actieve	  
participatie	  van	  zijn	  leden.De	  andere	  niveaus	  in	  de	  organisatie	  (Algemeen	  Secretariaat,	  Politieke	  
Raad,	  arbitragecomité,	  woordvoerder)zijn	  diensten	  die	  ter	  beschikking	  gesteld	  worden	  aan	  de	  leden	  
en	  de	  lokale	  groepen	  met	  het	  doel	  hun	  activiteiten	  op	  het	  terrein	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  begunstigen.”	  
	  

b.	  De	  grote	  lijnen	  van	  de	  statuten	  
	  
De	  statuten	  beogen	  de	  Beweging	  klare	  regels	  te	  geven	  die	  haar	  toelaten	  op	  democratische	  wijze	  te	  
functioneren.	  	  



De	  Beweging,	  met	  het	  objectief	  een	  brede	  verzameling	  te	  zijn	  van	  talrijke	  personen	  die	  in	  dezelfde	  
richting	  evolueren,	  heeft	  intermediaire	  structuren	  nodig	  om	  de	  coördinatie	  van	  de	  werken	  en	  het	  
interne	  democratische	  leven	  te	  verzekeren:	  het	  zijn	  de	  organen	  van	  de	  Beweging.	  
	  
De	  ervaring	  leert	  ons	  dat	  elke	  organisatie	  op	  onwillekeurige	  wijze	  kan	  afwijken	  van	  zijn	  aanvankelijke	  
objectieven	  en	  zich	  kan	  opsluiten	  in	  een	  weinig	  of	  niet	  democratische	  werking	  die	  zijn	  doel	  niet	  meer	  
dient.	  Om	  deze	  klip	  zo	  veel	  mogelijk	  te	  vermijden	  werden	  er	  grendels	  in	  de	  statuten	  ingebouwd	  :	  ze	  
beogen	  de	  voorwaarden	  voor	  een	  open	  dialoog	  en	  discussie	  te	  vrijwaren	  door	  sterke	  tegenkrachten	  
binnen	  de	  Beweging	  in	  te	  stellen.	  Het	  doel	  is	  te	  vermijden	  dat	  één	  of	  ander	  orgaan,	  of	  een	  kleine	  
groep	  leden	  van	  de	  Beweging	  de	  beslissingsmacht	  zouden	  monopoliseren.	  
	  
Om	  te	  vermijden	  dat	  de	  objectieven	  van	  de	  Beweging	  zouden	  afgeleid	  worden	  werden	  er	  ook	  
blokkeringmechanismen	  voorzien,	  bijvoorbeeld	  voor	  de	  wijziging	  van	  de	  statuten	  en	  het	  manifest.	  
	  
Onderstrepen	  we	  hierbij	  nog	  dat	  iedere	  regel	  en	  zijn	  respect	  in	  fine	  op	  de	  wil	  rust	  van	  diegene	  die	  
beslissen	  ze	  al	  of	  niet	  te	  respecteren.	  Hetzelfde	  geldt	  voor	  de	  statuten	  die	  de	  werking	  van	  de	  
Beweging	  organiseren	  en	  er	  de	  kwaliteit	  van	  bepalen,	  zonder	  zich	  ooit	  in	  de	  plaats	  van	  de	  geest	  te	  
stellen	  die	  in	  de	  Beweging	  en	  tussen	  zijn	  leden	  heerst.	  
	  
Zoals	  het	  leven	  niet	  in	  de	  structuren	  ligt	  maar	  er	  rond,	  is	  het	  duidelijk	  dat	  wat	  het	  belang	  ook	  is	  van	  
de	  statuten,	  deze	  zich	  niet	  in	  de	  plaats	  kunnen	  stellen	  van	  de	  goede	  wil,	  het	  dynamisme	  en	  het	  
collectief	  respect	  van	  de	  leden	  die	  de	  ware	  kracht	  van	  de	  Beweging	  zijn.	  
	  
De	  statuten	  bepalen	  vooreerst	  de	  kwaliteit	  van	  lid,	  hun	  rechten	  en	  plichten	  binnen	  de	  Beweging	  :	  er	  
zijn	  effectieve	  en	  sympathiserende	  leden	  (zie	  punt	  II	  D.2	  hierna).	  
Ze	  bepalen	  vervolgens	  de	  aard	  van	  de	  lokale	  groepen,	  die	  de	  basis	  van	  de	  Beweging	  uitmaken	  en	  
zelfbesturend	  zijn.	  
Vervolgens	  wordt	  de	  Algemene	  Vergadering	  bepaalt,	  die	  het	  belangrijkste	  beslissingsorgaan	  is	  van	  
de	  Beweging	  :	  de	  algemene	  vergadering	  is	  samengesteld	  uit	  effectieve	  leden.	  
Komen	  vervolgens	  de	  diensten	  van	  de	  Beweging,	  waarvan	  je	  een	  meer	  gedetailleerde	  beschrijving	  
vind	  in	  het	  volgende	  punt.	  Deze	  diensten	  zijn	  :	  Het	  algemeen	  Secretariaat,	  de	  politieke	  Raad,	  het	  
Arbitragecomité,	  de	  Afdelingen,	  de	  woordvoerder	  en	  de	  Controleurs	  van	  de	  boekhouding.	  
	  
De	  statuten	  vaardigen	  vervolgens	  diverse	  cruciale	  regels	  uit	  en	  de	  eventuele	  uitzonderingen	  die	  
ermee	  vergezeld	  gaan.	  
-‐	  de	  onverenigbaarheden	  voor	  de	  effectieve	  leden	  die	  beogen	  belangenconflicten	  te	  vermijden	  en	  de	  
autonomie	  van	  de	  Beweging	  te	  vrijwaren;	  
-‐	  de	  afzetting	  van	  een	  lid	  van	  de	  Beweging,	  door	  de	  vergadering	  die	  hem	  heeft	  benoemd	  ;	  
-‐	  het	  verbod	  van	  cumul	  van	  functies	  binnen	  de	  Beweging;	  
-‐	  het	  principe	  van	  eenmalige	  hernieuwing	  van	  alle	  mandaten	  van	  de	  Beweging	  ;	  
-‐	  het	  vrijwillige	  karakter	  van	  de	  mandaten	  binnen	  de	  Beweging	  tenzij	  anders	  wordt	  bepaald	  door	  de	  
politieke	  Raad.	  
	  
De	  statuten	  stellen	  vervolgens	  de	  definities	  vast	  in	  verband	  met	  beslissingen(	  eenvoudige,	  absolute,	  
twee	  derde	  meerderheid)	  en	  stellen	  dat	  een	  reglement	  van	  inwendige	  orde	  kan	  worden	  
aangenomen	  “voor	  alle	  niet	  voorziene	  zaken	  in	  de	  […]	  statuten”	  
	  

C.	  Het	  politieke	  programma	  
Dit	  wordt	  bepaald	  binnen	  de	  politieke	  afdeling.	  
	  



1.	  Economie	  en	  financiën	  
Voor	  de	  politieke	  beweging	  van	  de	  Groeibezwaarden	  moet	  de	  wedloop	  van	  de	  groei	  en	  de	  materiële	  
vooruitgang,	  de	  competitiviteit	  en	  de	  veroveringsgeest	  plaats	  maken	  voor	  het	  welzijn,	  de	  
convivialiteit,	  de	  samenwerking,	  de	  solidariteit,	  in	  het	  respect	  voor	  de	  levende	  wereld	  en	  de	  
natuurlijke	  evenwichten.	  Om	  dit	  te	  verwezenlijken	  werd	  een	  7	  punten	  programma	  ontwikkeld.	  
Zie	  de	  integrale	  tekst	  :	  
http://www.objecteursdecroissance.be/spip.php?article235	  

	  
a)	  De	  fundamentele	  opties	  herzien	  
Het	  gaat	  er	  voornamelijk	  om	  de	  kosteloosheid	  te	  bevorderen	  en	  sterke	  regulatie	  mechanismen	  te	  
ontwikkelen	  ten	  einde	  de	  externe	  kosten	  op	  te	  leggen	  aan	  hen	  die	  ze	  veroorzaken	  en	  niet	  aan	  hen	  
die	  ze	  ondergaan.	  

	  
b)	  De	  economie	  lokaliseren	  
De	  productie	  middelen	  moeten	  grotendeels	  gelokaliseerd	  worden	  om	  de	  energieverspilling	  van	  het	  
transport	  te	  vermijden	  en	  de	  beheersing	  van	  de	  middelen	  door	  de	  gebruikers	  te	  vergemakkelijken.	  
Men	  zal	  derhalve	  bedrijven	  van	  geringe	  omvang	  en	  van	  nabijheid	  ontwikkelen	  en	  de	  korte	  keten	  
bevoordelen.(	  meer	  bepaald	  voor	  de	  landbouw	  :	  voedsel	  autonomie).	  

	  
c)	  Een	  alternatieve	  economie	  ontwikkelen	  
Naast	  deze	  reorganisatie	  van	  de	  markteconomie	  moeten	  er	  alternatieve	  economievormen	  
ontwikkeld	  worden	  die	  de	  sociale	  bruikbaarheid	  van	  de	  producties	  en	  de	  verbetering	  van	  de	  
werkomstandigheden	  bevoorrechten.	  Dit	  gaat	  meer	  bepaald	  door	  de	  steun	  aan,en	  de	  ontwikkeling	  
van,verschillende	  vormen	  van	  sociale	  economie	  (coöperatieven,	  vzw,	  niet-‐markt	  in	  het	  algemeen…)	  
Een	  belangrijk	  deel	  van	  het	  her	  toe-‐eigeningsproces	  kan	  de	  zelfstandige	  productie	  zijn	  (	  familiaal,	  van	  
de	  wijk,	  gemeentelijk…)	  waar	  geen	  of	  weinig	  geld	  bij	  nodig	  is	  :	  zelfbouw,	  collectieve	  tuinen,	  eigen	  
energieproductie,	  collectieve	  ateliers,	  vrije	  software,	  vrije	  kunsten,	  ruilnetwerken	  (LETS)…	  
	  

d)	  De	  financiën	  terug	  ten	  dienste	  van	  de	  gemeenschap	  zetten	  
Wat	  betreft	  dit	  laatste	  punt	  van	  de	  rol	  van	  het	  financieel	  systeem,	  toont	  de	  recente	  actualiteit	  dat	  er	  
meer	  nodig	  is	  dan	  een	  regeling	  van	  de	  financiële	  activiteit	  want	  deze	  heeft	  enorme	  gevolgen	  voor	  het	  
geheel	  van	  de	  sectoren	  van	  de	  economie.	  Als	  zoals	  de	  pbGB	  sterk	  vreest	  er	  een	  nieuwe	  financiële	  
zeepbel	  zou	  ontploffen	  zullen	  de	  speculanten	  met	  hun	  schulden	  het	  betalingstekort	  overal	  waar	  het	  
nodig	  en	  gerechtvaardigd	  is	  moeten	  organiseren.	  
	  

e)	  Het	  beschikbare	  werk	  solidair	  beheren	  
De	  pbGB	  stelt	  een	  veralgemeende	  en	  toenemende	  vermindering	  van	  de	  arbeidstijd	  voor	  ten	  einde	  
dat	  deze	  en	  de	  ermee	  gepaard	  gaande	  inkomsten	  onder	  allen	  gedeeld	  zou	  worden.	  
Wat	  betreft	  de	  kwaliteit	  van	  de	  arbeid	  verzetten	  de	  groeibezwaarden	  zich	  tegen	  de	  toename	  van	  het	  
werkritme,	  de	  groeiende	  stress,	  en	  de	  opdeling	  van	  de	  taken.	  Integendeel	  zij	  wensen	  en	  prijzen	  
werkgelegenheid	  aan	  die	  de	  werknemer	  een	  gevoel	  van	  sociaal	  nut	  en	  een	  gevoel	  van	  zin	  van	  het	  
voldane	  werk	  geeft.	  
	  

f)	  Een	  fiscaliteit	  toegewijd	  aan	  de	  solidariteit	  
De	  fiscaliteit	  is	  een	  belangrijk	  middel	  om	  de	  productie	  en	  consumptiewijze	  te	  heroriënteren	  ;	  om	  de	  
ongelijkheden	  in	  rijkdom	  en	  toegang	  tot	  goederen	  te	  verminderen,	  om	  de	  systemen	  van	  solidariteit	  
te	  financieren…	  
Heden	  georganiseerd	  om	  degenen	  die	  de	  productie	  doen	  groeien(	  wat	  ook	  het	  nut	  van	  deze	  
productie	  zou	  zijn)te	  bevoordelen	  moet	  de	  fiscaliteit	  grondig	  herzien	  worden.	  



g)	  Zich	  het	  gebruik	  van	  het	  geld	  her	  toe-‐eigenen	  
Het	  geld	  dat	  de	  drie	  functies	  van	  ruilmiddel,	  speculatiemiddel	  en	  spaarmiddel	  cumuleert	  is	  delicaat	  
om	  te	  manipuleren.De	  pbGB	  wil	  bijgevolg	  dat	  het	  terug	  een	  middel	  en	  geen	  doel	  op	  zich	  zou	  worden.	  
Hiervoor	  is	  het	  nodig	  dat	  de	  gemeenschap	  zich	  het	  gebruik	  terug	  toe-‐eigent.	  

	  
2.	  De	  hoofdstukken	  in	  ontwikkeling	  
De	  thema’s	  momenteel	  in	  debat	  zijn	  :	  Sociaal/Solidariteit,	  Landbouw,	  Democratie/instellingen,	  
Milieu/mobiliteit,	  Gezondheid,	  Cultuur/onderwijs,	  Wetenschap/technologie,	  Verhoudingen	  Noord	  -‐
Zuid,	  Demografie/familie.	  
	  

D.	  De	  werking	  van	  de	  Beweging	  
	  

1.De	  verschillende	  organen	  van	  de	  Beweging	  en	  hun	  functie	  
	  
De	  lokale	  groepen.	  	  Ze	  zijn	  de	  basis	  van	  de	  Beweging.	  Ze	  zijn	  zelfbesturend	  en	  gebaseerd	  op	  de	  
woonplaats	  of	  de	  plaats	  van	  activiteit(voorbeeld:	  gemeente,	  bedrijf,	  hogeschool,	  universiteit,	  enz….)	  
van	  de	  samenstellende	  leden.	  
De	  lokale	  groepen	  zijn	  zelfbesturend,	  dit	  wil	  zeggen	  dat	  ze	  met	  respect	  van	  de	  statuten	  en	  het	  
manifest	  van	  de	  Beweging	  alsook	  van	  hun	  interne	  reglementen	  vrij	  zijn	  te	  handelen	  zoals	  ze	  het	  
willen	  en	  meer	  bepaald	  om	  :	  

- lokale	  ondergroepen	  op	  te	  richten,	  
- beroep	  te	  doen	  op	  extern	  personeel,	  
- te	  werken	  in	  partnerschap	  met	  verenigingen	  actief	  op	  het	  lokale	  terrein	  

Er	  bestaan	  heden	  3	  lokale	  groepen	  :	  
- LG	  van	  Namen	  :	  info.gl.namur@objecteursdecroissance.be	  
- LG	  van	  Ottignies-‐Louvain-‐la-‐Neuve	  :	  info.gl.lln@objecteursdecroissance.be	  
- LG	  van	  Luik	  :	  info.gl.liege@objecteursdecroissance.be	  

	  
De	  algemene	  Vergadering	  komt	  gewoonlijk	  een	  maal	  per	  jaar	  samen.	  Ze	  is	  het	  orgaan	  met	  de	  
meest	  uitgebreide	  bevoegdheden	  van	  de	  Beweging,	  namelijk	  om	  het	  manifest,	  de	  statuten	  en	  het	  
politiek	  programma	  te	  herzien	  en	  te	  stemmen,	  om	  de	  strategie	  van	  de	  Beweging	  te	  bepalen	  en	  om	  
de	  gemandateerde	  personen	  binnen	  de	  Beweging	  te	  benoemen	  of	  af	  te	  zetten.Ze	  beschikt	  over	  de	  
beslissingsmacht	  die	  andere	  instanties	  van	  de	  Beweging	  ontberen.	  
Een	  buitengewone	  algemene	  vergadering	  kan	  opgeroepen	  worden	  door	  de	  politieke	  Raad	  of	  10	  
lokale	  groepen	  van	  3	  verschillende	  arrondissementen	  of	  nog	  door	  ten	  minste	  1/5	  van	  de	  effectieve	  
leden.	  
	  
De	  diensten	  
	  
Het	  algemeen	  Secretariaat	  
Contact	  :	  info@objecteursdecroissance.be	  
Het	  verzekert	  het	  algemeen	  administratief	  beheer(secretariaat,	  schatkist)en	  de	  vertegenwoordiging	  
van	  de	  Beweging	  tegenover	  derden.	  Twee	  algemene	  secretarissen	  zijn	  benoemd	  voor	  de	  duur	  van	  2	  
jaar	  door	  de	  algemene	  vergadering	  van	  de	  effectieve	  leden.	  Heden	  zijn	  het	  Michèle	  Gilkinet	  en	  Jean	  
Pierre	  Wilmotte	  .	  
	  
De	  politieke	  Raad	  	  
Contact	  :	  info.conseil.politique@objecteursdecroissance.be	  



Zij	  verzekert	  de	  continuïteit	  van	  de	  debatten	  en	  politieke	  beslissingen	  van	  de	  Beweging	  tussen	  de	  
algemene	  vergaderingen	  en	  werkt	  op	  permanente	  wijze	  het	  politiek	  programma	  uit.Ze	  is	  uit	  
maximum	  50	  effectieve	  leden	  samengesteld	  die	  de	  lokale	  groepen	  op	  zijn	  best	  vertegenwoordigen.	  
Twee	  coördinatoren	  van	  de	  politieke	  Raad	  zijn	  benoemd	  voor	  de	  duur	  van	  2	  jaar	  door	  de	  algemene	  
Vergadering:	  Er	  is	  heden	  één	  enkele	  coördinator	  :	  François	  Lapy.	  De	  andere	  post	  moet	  nog	  voorzien	  
worden.	  
	  
Het	  Arbitragecomité	  handelt	  met	  oog	  op	  de	  oplossing	  van	  interne	  conflicten	  en	  is	  belast	  met	  de	  
controle	  op	  de	  toepassing	  van	  het	  beslagrecht.	  Het	  geeft	  een	  gemotiveerd	  advies	  op	  de	  uitsluiting	  
van	  een	  effectief	  lid	  en	  stelt	  een	  rapport	  op	  in	  het	  geval	  van	  de	  afzetting	  van	  een	  gemandateerd	  lid	  
van	  de	  Beweging.	  Het	  is	  samengesteld	  uit	  5	  effectieve	  leden	  gekozen	  door	  de	  algemene	  Vergadering	  
voor	  de	  duur	  van	  2	  jaar.	  Slechts	  een	  van	  de	  posten	  is	  ingenomen,	  door	  José	  Dave.	  
	  
De	  afdelingen	  worden	  georganiseerd	  op	  vraag	  van	  de	  politieke	  Raad	  of	  van	  lokale	  groepen	  en	  
worden	  gevolgd	  door	  het	  algemeen	  secretariaat.Ze	  kunnen	  thematische	  werkgroepen	  voortbrengen	  
en	  alle	  fysieke	  of	  morele	  personen	  buiten	  de	  Beweging	  raadplegen.	  Elk	  effectief	  lid	  kan	  deel	  
uitmaken	  van	  één	  of	  meer	  afdelingen.	  
Heden	  zijn	  er	  twee	  afdelingen	  in	  werking	  :	  de	  afdeling	  politiek	  project	  
(info.pole.politique@objecteursdecroissance.be)	  en	  de	  afdeling	  coördinatie	  van	  lokale	  groepen.	  
	  
De	  woordvoerders	  
Contact	  :	  presse@objecteursdecroissance.be	  
Ze	  weerkaatsen	  de	  opinie	  en	  het	  standpunt	  van	  de	  Beweging	  en	  verzekeren	  er	  de	  verspreiding	  van	  
via	  de	  media,	  ze	  zijn	  belast	  met	  de	  opvolging	  van	  de	  beslissingen	  van	  de	  politieke	  Raad.	  Ze	  worden	  
benoemd	  door	  de	  algemene	  Vergadering	  uit	  de	  effectieve	  leden	  voor	  de	  duur	  van	  2	  jaar	  .	  Slechts	  een	  
van	  de	  posten	  is	  ingenomen,	  door	  Bernard	  Legros.	  
	  
De	  controleurs	  van	  de	  rekeningen	  zijn	  belast	  met	  de	  verificatie	  van	  de	  rekeningen	  van	  de	  algemene	  	  
schatkist	  en	  met	  het	  maken	  van	  een	  verslag	  aan	  de	  algemene	  Vergadering.	  
Om	  dit	  te	  doen	  hebben	  ze	  toegang	  tot	  het	  geheel	  van	  de	  boekhoudingdocumenten	  en	  ze	  zijn	  
gehouden	  tot	  een	  geheimhoudingsplicht	  wat	  betreft	  de	  persoonlijke	  gegevens.	  Ze	  worden	  benoemd	  
tussen	  de	  effectieve	  leden	  door	  de	  algemene	  Vergadering	  voor	  een	  duur	  van	  2	  jaar.	  Deze	  posten	  zijn	  
heden	  niet	  bezet.	  
	  

2.	  De	  actievormen	  
	  	  
De	  Politieke	  Beweging	  van	  Groeibezwaarden	  begrijpt	  zich	  als	  een	  vorm	  van	  collectieve	  
gestructureerde	  en	  gepolitiseerde	  mobilisatie	  rond	  het	  project	  van	  het	  groeibezwaar.	  Het	  doel	  is	  een	  
sterke	  collectieve	  dynamiek	  op	  te	  bouwen	  in	  staat	  om	  twee	  klippen	  te	  omzeilen	  :	  deze	  van	  de	  
depolitisering	  en	  deze	  van	  de	  partijlogica.	  
Hiertoe	  werkt	  de	  Beweging	  rond	  4	  complementaire	  assen:	  
-‐de	  creatie	  van	  solidariteitsbanden	  tussen	  de	  groeibezwaarden	  onderling	  en	  tussen	  de	  
groeibezwaarden	  en	  allen	  die	  dat	  wensen,	  
-‐	  het	  voorstel	  en	  de	  bouw	  van	  alternatieven,	  zowel	  op	  vlak	  van	  ideeën	  als	  van	  praktijken,	  
-‐het	  verzet	  tegen	  de	  groeilogica	  en	  het	  productivisme	  
-‐de	  actieve	  participatie	  aan	  het	  publieke	  en	  politieke	  debat	  om	  er	  de	  analyse	  en	  ervaringen	  van	  de	  
Beweging	  bij	  te	  brengen.	  
De	  Beweging	  werkt	  onophoudelijk	  aan	  de	  verwezenlijking	  van	  de	  objectieven	  bepaald	  in	  zijn	  
Manifest	  en	  zijn	  politiek	  programma,alle	  beschikbare	  democratische	  middelen	  gebruikende	  en	  in	  
samenhang	  met	  zijn	  Manifest	  en	  zijn	  Statuten.	  



II.	  De	  Beweging	  en	  U	  
	  
De	  impact	  van	  een	  politieke	  beweging	  hangt	  enerzijds	  af	  van	  de	  existentiële	  inzet	  van	  zijn	  leden	  en	  
anderzijds	  van	  het	  meer	  of	  minder	  grote	  aantal	  van	  hen.	  Als,	  op	  het	  vlak	  van	  de	  alternatieven,	  men	  
dikwijls	  spreekt	  van	  “	  vastberaden	  en	  actieve	  kliekjes”,	  heeft	  de	  politieke	  Beweging	  van	  
Groeibezwaarden	  de	  wil	  om	  dit	  stadium	  te	  overgroeien	  om	  het	  grootst	  mogelijke	  aantal	  individuele	  
energieën,	  vandaag	  verspreid,	  te	  verzamelen	  rond	  het	  groeibezwaar	  als	  middel	  om	  een	  broederlijk,	  
democratisch,	  autonoom	  en	  ecologisch	  maatschappijmodel	  te	  bereiken.	  
Het	  lijdt	  geen	  twijfel	  dat	  een	  beweging	  van	  10000	  leden	  meer	  weegt	  als	  een	  beweging	  die	  1000	  leden	  
vertegenwoordigt.	  
Individueel	  laat	  het	  zich	  aansluiten	  toe	  werkelijk	  deel	  te	  hebben	  aan	  het	  leven	  en	  de	  wording	  van	  de	  
Beweging,	  om	  terug	  dader	  te	  worden	  van	  de	  geschiedenis	  (	  en	  geen	  slachtoffer	  van	  de	  
omstandigheden),	  en	  een	  dynamiek	  van	  collectieve	  creatie	  te	  stichten	  en	  later	  te	  versterken.	  
	  

A.	  Lid	  worden	  ?	  
	  
1.	  Waartoe	  dient	  het?	  
	  
Eendracht	  maakt	  macht,	  het	  is	  algemeen	  bekend.	  Toetreden	  tot	  de	  Beweging	  is	  haar	  meer	  kracht	  
geven:	  als	  het	  doel	  niet	  is	  om	  het	  meest	  talrijk	  te	  zijn	  voor	  het	  plezier	  van	  de	  cijfers	  is	  het	  nochtans	  
evident	  dat	  hoe	  meer	  leden	  de	  Beweging	  zal	  tellen,	  hoe	  meer	  zijn	  voorstellen	  impact	  zullen	  hebben.	  
Ten	  andere	  de	  te	  volbrengen	  taak	  om	  effectief	  het	  productivistisch	  systeem	  en	  “	  de	  groei	  te	  verlaten”	  
is	  dermate	  belangrijk	  dat	  we	  talrijk	  moeten	  zijn	  om	  dit	  te	  bereiken.Er	  is	  veel	  te	  doen	  in	  de	  Beweging,	  
en	  heel	  verschillende	  zaken.Noemen	  we	  op	  :	  animatie	  bij	  ontmoetingen,	  coördinatie	  en	  secretariaat,	  
nadenken,	  schrijven	  van	  teksten	  en	  overpeinzingen,	  enz.	  Er	  op	  één	  of	  andere	  wijze	  aan	  bijdragen	  is	  
het	  bevorderen	  van	  de	  projecten	  door	  de	  Beweging	  gedragen.	  De	  verandering	  is	  zoals	  al	  de	  rest:	  Als	  
iedereen	  zich	  er	  niet	  toe	  aanzet	  binnen	  de	  limieten	  van	  zijn	  middelen	  en	  beschikbaarheden,	  wie	  zal	  
er	  zich	  dan	  effectief	  toe	  aanzetten?Er	  moet	  tot	  actie	  worden	  overgegaan.	  Al	  smedende	  wordt	  men	  
smid,	  en	  al	  deelnemende	  aan	  de	  collectieve	  activiteiten	  van	  de	  Beweging	  van	  de	  groeibezwaarden	  
wordt	  men	  groeibezwaarde.	  De	  ervaring	  leert	  dat	  het	  deelnemen	  aan	  militante	  activiteiten	  toe	  laat	  
nieuwe	  bekwaamheden	  en	  nieuwe	  energie	  in	  zich	  te	  ontdekken.	  Je	  weet	  niet	  hoe	  je	  dit	  of	  dat	  sociaal	  
fenomeen	  moet	  interpreteren?	  Je	  begrijpt	  niet	  waarom	  bepaalde	  politieke	  beslissingen	  worden	  
genomen?	  Je	  zou	  wel	  wensen	  aan	  uw	  familie	  te	  kunnen	  uitleggen	  waarom	  het	  systeem	  waarin	  we	  
leven	  problemen	  meebrengt	  maar	  je	  weet	  niet	  hoe	  dit	  aan	  te	  pakken	  ?	  De	  discussies,	  de	  
uitwisselingen,	  de	  activiteiten	  en	  acties	  van	  de	  Beweging	  maken	  op	  zichzelf	  al	  een	  leerschool	  uit	  die	  
nieuwe	  horizonten	  opent	  :	  iedereen	  draagt	  zijn	  steentje	  bij	  en	  komt	  er	  verrijkt	  door	  de	  visie	  en	  de	  
bekwaamheden	  van	  de	  anderen	  uit.	  Deelnemen	  aan	  een	  collectief,	  het	  is	  ook	  zichzelf	  versterken,	  
het	  is	  goed	  voor	  de	  moraal	  en	  voor	  de	  conditie!	  
	  

2.	  Twee	  wijzen	  van	  engagement	  :	  effectief	  lid	  en	  sympathiserend	  lid	  
	  
Er	  zijn	  twee	  vormen	  van	  aansluiting	  bij	  de	  Beweging	  :	  men	  kan	  er	  sympathiserend	  lid	  of	  effectief	  lid	  
zijn.	  
	  
Het	  onderscheid	  tussen	  deze	  twee	  vormen	  hangt	  af	  van	  het	  niveau	  van	  engagement	  dat	  je	  wenst	  :	  
het	  effectief	  lid	  is	  dieper	  verwikkeld	  dan	  het	  sympathiserend	  lid.	  
	  



In	  het	  kader	  van	  de	  activiteiten	  van	  de	  Beweging	  verschillen	  de	  rechten	  en	  plichten	  van	  de	  effectieve	  
leden	  en	  	  de	  sympathiserende	  leden.	  
Deze	  rechten	  en	  plichten	  zijn	  geregeld	  om	  de	  mogelijkheid	  van	  controle	  van	  de	  Beweging	  door	  de	  
effectieve	  leden	  te	  verzekeren.(	  recht	  van	  informatie,	  beslag,	  van	  spreekinterventie	  voor	  de	  
effectieve	  leden)	  en	  tegelijk	  het	  woord	  te	  geven	  aan	  de	  sympathiserende	  leden.	  
Als	  je	  wenst	  te	  handelen	  in	  de	  Beweging	  en	  te	  stemmen	  tijdens	  de	  algemene	  vergaderingen	  moet	  je	  
effectief	  lid	  worden.	  
	  

B.	  Hoe	  aansluiten	  bij	  de	  Beweging?	  
	  
De	  internet	  site	  van	  de	  Beweging	  (www.objecteursdecroissance.be)	  is	  zijn	  publiek	  venster	  waarop	  de	  
voornaamste	  inlichtingen	  te	  vinden	  zijn	  die	  U	  toelaten	  om	  aan	  te	  sluiten,	  meer	  bepaald	  via	  de	  lijst	  
van	  contacten.	  
Dat	  zou	  U	  moeten	  toelaten	  naar	  de	  vergaderingen	  en	  samenkomsten	  van	  de	  Beweging	  te	  gaan	  
moest	  je	  het	  wensen,	  het	  leven	  van	  de	  Beweging	  bevindt	  zich	  immers	  niet	  op	  het	  internet	  maar	  wel	  
in	  de	  menselijke	  uitwisselingen.	  

	  
1.	  Lid	  worden	  
Om	  lid	  te	  worden	  van	  de	  Beweging	  moet	  je	  een	  aansluitingsformulier	  indienen.	  Dit	  formulier	  bevindt	  
zich	  in	  bijlage	  en	  is	  beschikbaar	  op	  het	  internet	  www.objecteursdecroissance.be,	  en	  te	  verkrijgen	  op	  
eenvoudige	  aanvraag	  bij	  het	  secretariaat.	  
Waar	  het	  formulier	  indienen	  ?	  
	  
Er	  zijn	  twee	  mogelijkheden	  :	  
-‐	  In	  de	  “klassieke”	  gevallen	  moet	  het	  aansluitingsformulier	  gezonden	  worden	  aan	  de	  secretaris	  van	  
een	  lokale	  groep,	  die	  er	  een	  kopie	  van	  zal	  overmaken	  aan	  het	  algemeen	  secretariaat.	  
-‐	  Als	  er	  geen	  lokale	  groep	  in	  Uw	  buurt	  is	  kan	  je	  rechtstreeks	  Uw	  aanvraag	  indienen	  bij	  het	  algemeen	  
secretariaat	  (info@objecteursdecroissance.be).	  
	  

2.	  De	  activiteiten	  van	  de	  Beweging	  volgen	  zonder	  er	  regelmatig	  aan	  
deel	  te	  nemen	  	  
	  
Je	  hebt	  niet	  echt	  zin	  om	  je	  actief	  in	  de	  Beweging	  te	  verwikkelen	  maar	  wenst	  op	  de	  hoogte	  gehouden	  
te	  worden	  en	  af	  en	  toe	  meedoen.	  
Je	  kan	  ook	  participeren	  aan	  de	  acties	  van	  de	  Beweging	  en	  zijn	  publieke	  bijeenkomsten	  volgen	  (van	  
het	  geheel	  en	  van	  lokale	  groepen)	  zonder	  U	  daarom	  lid	  te	  maken.	  
Het	  eenvoudigste	  om	  op	  de	  hoogte	  gehouden	  te	  worden	  van	  zijn	  activiteiten	  is	  U	  op	  de	  infoberichten	  
van	  de	  Beweging	  in	  te	  schrijven,	  via	  zijn	  internet	  site,	  of,	  indien	  je	  geen	  toegang	  hebt	  tot	  internet,	  om	  
Uw	  coördinaten	  aan	  het	  secretariaat	  mee	  te	  delen	  die	  U	  deze	  berichten	  per	  post	  zal	  opsturen.	  
	  

C.	  Hoe	  een	  lokale	  groep	  oprichten	  ?	  
	  
a.	  Daartoe	  moet	  je	  effectief	  lid	  worden.	  
	  
b.	  Vervolgens	  moet	  je	  ten	  minste	  4	  andere	  effectieve	  leden	  van	  de	  Beweging	  verzamelen	  die	  
eveneens	  een	  lokale	  groep	  willen	  oprichten	  in	  een	  gegeven	  gebied	  dat	  je	  moet	  bepalen.	  Het	  kan	  Uw	  
straat	  zijn,	  het	  bedrijf	  waar	  je	  werkt,	  een	  gemeente,	  enz.	  Het	  algemeen	  secretariaat	  kan	  U	  helpen	  in	  



contact	  te	  komen	  met	  effectieve	  leden	  van	  de	  Beweging	  die	  in	  Uw	  buurt	  wonen	  maar	  zal	  U	  de	  
persoonlijke	  contactgegevens	  niet	  doorgeven	  voor	  evidente	  redenen	  van	  vertrouwelijkheid.	  
c.	  Eens	  de	  5	  leden	  verenigd	  moet	  je	  een	  geschreven	  aanvraag	  indienen	  bij	  het	  algemeen	  secretariaat	  
van	  de	  Beweging	  in	  dewelke	  je	  de	  erkenning	  van	  de	  lokale	  groep	  vraagt,	  de	  namen	  de	  adressen	  en	  de	  
respectievelijke	  handtekeningen	  leverend	  en	  de	  naam	  van	  de	  lokale	  groep	  en	  de	  geografische	  zone	  
op	  dewelke	  hij	  betrekking	  heeft	  of	  zijn	  plaats	  van	  activiteit	  (vb:	  straat,	  gemeente,	  hogeschool,	  
universiteit,	  bedrijf,	  enz.)	  Deze	  aanvraag	  kan	  worden	  ingediend	  eenmaal	  de	  etappen	  d.	  e.	  en	  f.	  hierna	  
beschreven	  zijn	  gerealiseerd.	  
	  
d.	  Vervolgens	  moet	  je	  een	  reglement	  van	  inwendige	  orde	  (RIO)	  aannemen	  voor	  Uw	  lokale	  groep.	  Het	  
algemeen	  secretariaat	  kan	  U	  een	  reglement	  van	  inwendige	  orde	  bezorgen	  dat	  je	  kan	  aanpassen	  
volgens	  de	  behoeften	  van	  de	  groep.	  
	  
e.	  Je	  moet	  een	  secretaris	  en	  een	  penningmeester	  verkiezen	  en	  een	  vergadering	  organiseren	  (	  bij	  
voorbeeld	  een	  maandelijkse	  vergadering	  van	  alle	  leden	  van	  de	  lokale	  groep	  om	  over	  zijn	  acties	  te	  
beslissen	  )	  
	  
f.	  Vervolgens	  moet	  je	  het	  RIO	  getekend	  door	  de	  stichtende	  leden	  van	  de	  lokale	  groep	  doorsturen	  en	  
de	  namen	  en	  adressen	  van	  de	  secretaris	  en	  de	  penningmeester	  aangeven	  bij	  het	  algemeen	  
Secretariaat.	  
	  
	  
g.	  Uw	  lokale	  groep	  is	  dan	  opgericht	  !	  
Wat	  betreft	  de	  “elektronische	  communicatie”	  tussen	  de	  leden	  :	  
	  
h.	  Het	  algemeen	  Secretariaat	  stelt	  voor	  U	  een	  mailadres	  als	  publiek	  contact	  in,die	  de	  ontvangen	  
berichten	  zal	  doorsturen	  naar	  de	  adressen	  van	  het	  secretariaat	  van	  de	  lokale	  groep	  en	  de	  leden	  die	  
de	  lokale	  groep	  zal	  aangeduid	  hebben.	  De	  publieke	  adressen	  van	  de	  lokale	  Groepen	  zullen	  worden	  
opgelijst	  op	  de	  internet	  site	  van	  de	  Beweging	  www.objecteursdecroissance.be	  op	  de	  pagina	  gewijd	  
aan	  de	  lokale	  groepen.	  
Dank	  voor	  het	  contacteren	  van	  het	  secretariaat	  om	  één,	  of	  bij	  voorkeur	  minimum	  twee	  mailadressen	  
door	  te	  geven	  voor	  de	  doorzending	  van	  het	  contactadres	  van	  de	  lokale	  Groep.	  
	  
i.	  Indien	  je	  het	  wenst	  kan	  het	  algemeen	  Secretariaat	  ook	  een	  “verspreidingslijst”	  opstellen	  op	  
dewelke	  de	  leden	  van	  de	  lokale	  groep	  kunnen	  geabonneerd	  zijn.De	  abonnees	  kunnen	  vrij	  onder	  
elkaar	  mails	  uitwisselen	  door	  eenvoudigweg	  aan	  het	  mailadres	  van	  de	  lijst	  te	  schrijven	  (	  een	  mail	  aan	  
het	  adres	  van	  de	  lijst	  sturen	  komt	  op	  hetzelfde	  neer	  als	  schrijven	  aan	  alle	  geabonneerde	  en	  alleen	  de	  
geabonneerde	  ontvangen	  de	  berichten	  die	  via	  de	  lijst	  passeren	  ).	  
Indien	  je	  geïnteresseerd	  bent,	  dank	  voor	  het	  contacteren	  van	  het	  Secretariaat,hierbij	  de	  
elektronische	  adressen	  van	  de	  leden	  van	  de	  lokale	  Groep	  die	  te	  abonneren	  zijn	  doorgevende.	  
	  
j.	  Blijft	  er	  niets	  meer	  over	  dan	  lokaal	  het	  Groeibezwaar	  te	  leven	  !	  



	  

Uitnodiging	  
	  
De	  politieke	  Beweging	  van	  Groeibezwaarden	  verzamelt	  personen	  van	  diverse	  horizonten	  rond	  een	  
nieuwe	  visie.Het	  is	  een	  collectief	  project,	  dit	  wil	  zeggen	  dat	  we	  ons	  verzamelen	  om	  collectief,	  een	  
boodschap,	  een	  hoop	  uit	  te	  dragen,	  om	  samen	  te	  handelen	  in	  de	  richting	  die	  we	  denken	  de	  beste	  te	  
zijn	  niet	  alleen	  voor	  ons	  maar	  ook	  voor	  diegenen	  die	  ons	  van	  dicht	  of	  van	  ver	  omringen,en	  zij	  die	  ons	  
zullen	  volgen.	  
	  
Het	  is	  een	  radicaal	  nieuw	  project,	  heden	  het	  enige	  in	  staat	  de	  hoop	  die	  ons	  bezield	  tegemoet	  te	  
komen.	  Tezelfdertijd	  als	  de	  grote	  ideologieën	  hun	  kracht	  hebben	  verloren	  om	  de	  Mensen	  te	  
oriënteren,	  schijnen	  de	  publieke	  overheden,	  de	  gekozenen,	  de	  leidinggevenden	  van	  alle	  slag,	  zij	  die	  
de	  touwtjes	  van	  de	  macht	  in	  handen	  hebben	  radicaal	  het	  vermogen	  verloren	  te	  hebben	  ons	  te	  
vertegenwoordigen,	  totaal	  onderworpen	  als	  ze	  zijn	  aan	  de	  logica	  van	  het	  geld	  en	  “de	  groei”.	  
	  
Op	  hetzelfde	  moment	  is	  de	  vaststelling	  van	  de	  gevorderde	  vernieling	  van	  de	  planeet	  en	  de	  snelle	  
ontmenselijking	  van	  onze	  maatschappij	  ons	  ondraaglijk.	  Het	  groeibezwaar	  is	  in	  zekere	  zin	  de	  weg	  
waarheen	  we	  zijn	  samengekomen	  voor	  verschillende	  en	  niettemin	  gedeelde	  redenen,	  de	  weg	  die	  aan	  
ieder	  van	  ons	  de	  meest	  geschikte	  lijkt	  om	  een	  nieuwe	  waarlijk	  menselijke,	  rechtvaardige	  en	  mooie	  
maatschappij	  te	  realiseren	  op	  een	  wel	  levende	  planeet.	  
	  
Als	  je	  wil	  participeren	  aan	  dit	  avontuur	  en	  er	  Uw	  steentje	  aan	  wil	  bijdragen	  nodigen	  we	  U	  uit	  bij	  ons	  
aan	  te	  sluiten	  !	  
	  

De	  Beweging	  contacteren	  

Politieke	  Beweging	  van	  groeibezwaarden 
8	  rue	  du	  Rondia	  	  348	  Louvain-‐la-‐Neuve 
www.objecteursdecroissance.be 
Bankrekening	  :	  BE37	  5230	  8031	  1328 
Mailadres: 
-‐	  Algemene	  informatie	  en	  secretariaat: 
info@objecteursdecroissance.be 
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Creative	  Commons	  Vaderschap	  –	  Geen	  Commercieel	  Gebruik	  –	  Geen	  Wijziging	  2.0	  –	  België	  Licentie	  



	  

Politieke	  Beweging	  van	  
groeibezwaarden	  

8	  rue	  du	  Rondia	  	  1348	  Louvain-‐la-‐Neuve 
081	  84	  90	  19	   	   071	  87	  67	  79 
info@objecteursdecroissance.be	  

De	  politieke	  Beweging	  van	  groeibezwaarden,	  
geen	  partij	  zijnde,	  ontvangt	  geen	  subsidies	  en	  
werkt	  dus	  uitsluitend	  dank	  zij	  de	  bijdragen	  van	  

zijn	  leden.	  

Indien	  je	  wenst	  te	  helpen	  bij	  de	  verspreiding	  van	  

de	  ideeën	  van	  het	  groeibezwaar	  en	  alle	  
berichten	  over	  onze	  activiteiten	  ontvangen,	  kan	  

je	  onderstaand	  bulletin	  doorsturen	  of	  U	  online	  
inschrijven	  op	  onze	  site 
www.objecteursdecroissance.be 
De	  stichtende	  teksten	  van	  de	  pbGB	  zijn	  zijn	  
Manifest	  

(http://www.objecteursdecroissance.be/IMG/do
c/groeibezwaar_manifest.doc	  )	  en	  zijn	  statuten	  (	  
http://objecteursdecroissance.be/IMG/pdf/stat

uten.pdf	  ).	  

	  

 

Aansluitingsbulletin 
te	  bezorgen	  aan	  	  8	  rue	  du	  Rondia	  	  1348	  Louvain-‐la-‐Neuve	  

Ik	  ondergetekende 
Naam	  ………………………………………………Voornaam……………………… 
Adres:………………………………………………………………………………….. 
Postcode:…………………..Gemeente:…………………………………………….. 
Optionele	  informatie: 
Mail	  adres:……………………………………………………………………………… 
Vaste	  telefoon:………………………………….GSM:………………………………….	  

o Effectief	  lid	  (	  ik	  onderschrijf	  het	  manifest	  en	  de	  statuten)	  
o Sympathiserend	  lid	  (	  ik	  onderschrijf	  het	  manifest)	  

Ik	  verbind	  mij	  ertoe	  de	  jaarlijkse	  bijdrage	  op	  de	  rekening	  van	  de	  politieke	  Beweging	  van	  groeibezwaarden	  
te	  storten,	  523-‐0803113-‐28.	  De	  som	  van	  de	  bijdrage	  is	  30	  €	  en	  12	  €	  voor	  de	  personen	  met	  een	  gering	  

inkomen	  –	  in	  geval	  van	  betalingsmoeilijkheden,	  contacteer	  de	  penningmeester:	  
argentier@objecteursdecroissance.be	  	  

 
Datum:…………………….	   	   Handtekening:……………………………	  

• Privé	  leven:	  De	  Beweging	  verbindt	  er	  zich	  toe	  de	  persoonlijke	  gegevens	  door	  de	  aanhangers	  verstrekt	  
enkel	  te	  gebruiken	  voor	  de	  exclusieve	  behoeften	  van	  zijn	  communicatie	  en	  zijn	  interne	  activiteiten.	  

• Mail	  adres:	  De	  mail	  is	  ons	  verkozen	  communicatiemiddel	  om	  U	  te	  contacteren	  tijdens	  deze	  
oprichtingsfase	  van	  onze	  organisatie	  (oproepen	  voor	  algemene	  vergaderingen,	  

informatiebrieven…)Heb	  je	  er	  geen,	  dan	  zal	  je	  de	  oproepingen	  en	  de	  informatie	  per	  post	  
ontvangen	  ;	  dank	  evenwel	  voor	  het	  proberen	  verstrekken	  van	  het	  mail	  adres	  van	  één	  van	  Uw	  
vrienden	  of	  vriendinnen.	  


