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Nincs nagyobb bûn a sok vágyakozásnál. 
Nincs nagyobb szerencsétlenség, 
mint nem tudni, mikor elég, 
s nincs nagyobb veszedelem, 
mint nyereségre vágyni. 
Ezért aki meg tud elégedni azzal, ami elég, 
az örökké elégedett lesz.

Lao-ce

Jézus születésének emléknapján, karácsony-
kor, az évközi rohanásból való rövid kisza-
kadás talán jó alkalom arra, hogy gondol-
junk az utánunk következô nemzedéknek

szánt ajándékainkra is. 
Egy képzelt 2073-as karácsonyi kívánságlistán:

ivóvíz, termôföld, tiszta levegô, élô korallzá-
tonyok, kihalt fajok szerepelnének. A humánu-
sabb unokák talán békét, szolidaritást, a játéko-
sabbak pedig a tengerparti homokot is visszakér-
nék. A kijelentéseim nem hippi kultúra üres
disztópiái, hanem vezetô természettudósok egy-
behangzó véleménye. Már idén karácsonykor is a
bolygónk közel másfélszeresére lenne szükség az
elszabadult vágyaink fenntartható kielégítésére. 

A gondjainkra bízott bolygó és így az
elkövetkezô nemzedék ellen is kiterjedt háborút
folytatunk. A litoszféra szerkezetét – fôként a
globális nitrogén- és részben a foszfátcikluso-
kat – az extenzív mezôgazdaság (fôleg a
„biodízel” elôállításához termesztett növények, a
mûtrágyázás és a hatalmas génmódosított mono-
kultúrák), valamint a nehézipar (a talajba és a ta-
lajvízbe jutó kadmium, higany, ólom, cink, nik-
kel, réz) változtatta meg. Jelenleg több termô-
föld erodál, mint keletkezik és a meglévô termô-
földjeinket is csak „mesterséges infúzióval”, mû-
trágyával tartjuk valamennyire életben. A talaj-

csúcs mellett már ismert, és a közbeszéd tárgya a
közelgô ivóvízcsúcs is. Ennek kapcsán megem-
líthetôek a hidroszféra elleni csapásaink: a meg-
gondolatlan gátépítések (néhány éven belül
egyetlen folyó sem jut el természetesen a tenge-
rig), vízszennyezés, és a tengerparti homok épí-
tési célú kitermelése (2100-ra várhatóan teljesen
eltûnik). Végül pedig az atmoszféra pusztításá-
ban használt „modern ipari fegyvereink”: nitro-
gén-dioxid, kén-dioxid, szén-monoxid és -di-
oxid, szállópor, metán, peroxiacetil-nitrát és ra-
dioaktív anyagok. Mindezek elôször egészség-
ügyi problémákhoz, az ózonpajzs meggyengülé-
séhez, majd pedig a klímaváltozáshoz és az óceá-
nok savasodásához vezetett.

Az „A safe operating space for humanity” címû,
2009-es Nature-cikk mérföldkônek számító, ki-
váló helyzetfelmérô tanulmány. A közleménybôl
nyilvánvalóvá válik, hogy a legsikeresebb „hadjá-
ratunk” – az elôzôek összeadódásából – a bio-
szféra ellen folyik: körülbelül óránként pusztul
ki egy faj – holott a természetes folyamat 1–5 faj
lenne évente. Külön említést érdemel, hogy a kü-
lönleges robusztussággal rendelkezô vízi öko-
szisztéma is felborulni látszik a fenékhálós halá-
szat, az irreálisan magas (fôleg európai) halászati
kvóták és a szén-dioxid-kibocsátás okozta sava-
sodás következtében. 

Embertársainkkal is hadban állunk: McNeill
kimutatta, hogy a környezetszennyezés egy
nagyságrenddel több ember halálát okozta, mint
a 20. század háborúi összesen. És néhány – a tel-
jes kontextusából kiragadott –, de mégis beszé-
des adat: várhatóan 2025-re az emberiség közel
70%-ának nem lesz elegendô ivóvize; jelenleg
minden nyolcadik ember éhezik, míg a nyugati
országokban az ehetô élelmiszer fele kidobásra
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kerül; a világ lakosságának több mint fele soha
nem járt az interneten. Végül pedig: a világ lakos-
ságának felsô 20%-a fogyasztja el a megtermelt
javak közel 80%-át, míg az alsó 20% a javak
1,5%-át. Akárcsak ezekbôl az adatokból, de mé-
lyebb utánaolvasást követôen is belátható: a kör-
nyezetszennyezés vagy a társadalmi egyenlôt-
lenségek csökkentésére tett kísérleteink ered-
ménytelenek. Néhány sikeres akciót leszámítva
(halogénezett szénhidrogének részleges vissza-
szorítása), a beavatkozási kísérletek sokszor in-
kább rontottak, vagy csak elhanyagolható mér-
tékben javítottak a helyzeten. A növekedés má-
morában a környezet-, vagy társadalmi terhelést
a jövôbe, vagy legtöbbször más földrészre he-
lyeztük át.

A leltár persze messze nem teljes: a kémiai
szennyezés (felmérhetetlen következményeivel),
a jégtakarók olvadása, a tengereinken úszó közel
100 millió tonna mûanyag szemét, a növényvédô
szerekkel összefüggésbe állítható szomatikus és
mentális betegségek (a medicina szinte minden
eddig említett probléma kapcsán közvetlenül
érintett)… A sort nem érdemes folytatni, a rész-
letes helyzetfelmérést kiváló szakemberek,
multidiszciplináris teamek már megtették, össze-
foglalták, újraszámolták és újból összefoglalták.
Fenntarthatatlan és felelôtlen módon élünk. 

A közkeletû hiedelemmel ellentétben a prob-
lémát egy környezetkímélô energia-elôállítási
mód sem oldaná meg, a globális energetikai inf-
rastruktúra transzformációjához szükséges alap-
anyag és energiamennyiség miatt. Paradox mó-
don még egy „ingyenenergia-gép” is csak gyorsí-
taná a Föld pusztítását, hiszen a megtermelt
energiát közvetlenül környezetrombolásra hasz-
nálnánk. Más divatos technokrata fantáziák sem
reális megoldások, ha a teljes környezetihatás-
láncot nézzük. Habár a szelektív hulladék gyûj-
tése, vagy a vízcsap elzárása, a bicikli használata
önmagában fontos és hasznos, teljes környezet-
terhelési számítások alapján kimutatható, hogy 
– egy növekvô gazdaságban – összességében mi-
nimális a hatása, mert még a környezettudatos
viselkedésû embereknél is egy-egy repülôút, egy-
egy termékbe/szolgáltatásba épített környezet-
terhelés „kiüti”.

A növekvô termelés a környezetrombolásunk
fô forrása, ezt átgondolatlan, lényegében szabá-
lyozatlan gazdasági, termelési (és fogyasztási)
folyamatok vezérlik. A Föld természeti erôfor-
rásai korlátosak és saját ciklusai, törvényei sze-
rint megújulóak, a – növekedés mítosza alapján
mûködô – gazdaság domináns mechanizmusai
ezt jelenleg nem veszi figyelembe. A termelés
már a jelenlegi szinten sem fenntartható. Viszont
a rosszul megválasztott „megamutatónk” a GDP,

vagy a GNP (azaz a gazdasági termelés, „ver-
senyképesség”) csökkenésére nem vagyunk fel-
készülve, berendezkedve. De immár a természet-
tel és az unokáinkkal versengünk. 

Számos gazdaságfilozófus az alapvetô és jelen-
leg reflektálatlan, átgondolatlan gazdasági me-
chanizmusok reformjában látja a kiutat. A mo-
dern, „önszabályozó” piacgazdaság, a liberális
gazdaságtan dogmái és magyarázó elvei (például
ember és termôföld mint árucikk) mind meg-
kérdôjelezhetô és amorális. Mások a probléma
gyökerét a modernista ember- és természetfelfo-
gás túlzott redukciójában látják, illetve az ebbôl
fakadó „értéksemleges” és „tudományos” köz-
gazdaságtan doxáiban. A paradigmaváltás szük-
ségességében azonban a fenntartható fejlôdés
proponálói nagyrészt egyetértenek. Small is
beautiful nyomatékosítja Schumacher legendás
kötete.

Az ökológiai közgazdaságtan a természeti kör-
nyezet adta kereteken belül értelmezi a gazdaság
és a termelés világát. A szemlélet (megalapozói
közül kiemelendô a magyar Polányi Károly) fe-
lülvizsgálja a végtelen gazdasági növekedés téte-
lét, és a gazdaságot reális, természettudományos
és humánus alapokra helyezi. A téma modern
irodalma sokszor teológiai-etikai úton igyekszik
népszerûsíteni az álláspontját (a kamatszedés ti-
lalma a Korán alapján, a Föld gondozása a Biblia
alapján, Zsolnai László által fémjelzett buddhista
„közgazdaságtan”, a Lányi András által mûvelt
ökoetika, vagy a New Age és az ökopszichológia
szárnyán kibontakozó ökospiritualitás). 

Egyre több praktikus javaslat is születik.
Muhammad Yunus (Nobel-díjas közgazdász)
osztalék nélküli, szociális vállalkozásokon ke-
resztül látja a megoldást. Gyulai Iván magyar
ökológus a gazdasági intézményrendszerek, kü-
lönösen a pénz és a kamat gyökeres reformját
proponálja, de hangsúlyozza a fogyasztáscsök-
kentés elkerülhetetlenségét is. Robin Hahnel
közgazdász a részvételi gazdaság erejében hisz.
De még a konzervatív Marmot-jelentés 6. ajánlása
is a növekedés mindenhatóságának átgondolásá-
ra sarkall: „A gazdasági növekedés nem a legfonto-
sabb mutatója országunk sikerességének. Az egész-
ség, a jólét és a fenntarthatóság igazságos megoszlá-
sa fontos társadalmi cél. Az egészségi állapot terén
kialakult társadalmi egyenlôtlenségek problémáját
együtt kell kezelni a klímaváltozással kapcsolatos
problémákkal.”

Az emberiség lépéskényszerben van, de nem
lép. A társadalomtudomány a tehetetlenség és
bénultság (paralysis) szóval jellemzi az emberi-
ség reakcióképtelenségét: rejtett érdektörekvé-
sek, a politikai nyilvánosság hiányosságai, a mé-
dia öntörvényû viselkedése, strukturális fogság
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sejlik fel a jelenség mögött. Az „önimádat társa-
dalmában” kialakult értékkonstrukciók és beállí-
tódások, valamint a társadalmi versengés és ki-
emelkedés (saliance) kényszere kapcsán kialakult
kóros személyközi uralmi vágy mind ellene dol-
gozik egy transzgenerációs felelôsséget vállaló és
biztosító globális gazdasági berendezkedésnek.
Pszichológusok egy csoportja szerint (Walsh,
Prattis, Schroll, Rogers) egyfajta lelki „belsô
szennyezés” okozza, hogy a globális tehetetlen-
séget, amely egy transzformatív transzperszo-
nális élménnyel csökkenthetô, megoldható. A
teljes mechanizmus valószínû a nyugati kultúra
értékdinamikáját, a kommunikációs-kapcsolati
élményformák változását és a mentalitás változá-
sát is megkívánná.

Valóban paradigmaváltás szükséges, ugyanak-
kor nincsenek „szabadon mozgó” intézmények, a
globalizált gazdasági és politikai térben kialakult,
szinte átláthatatlan ideológiai és valódi függôségek
fogságban tartják a jelentôs intézményeket és
közszereplôket. Az intézmények és államok egy-
fajta önállóságvédelembôl megakadályoznak bár-

milyen új jelentôs hatalmi centrum (netán háló-
zat) létrehozását, vagy akárcsak változást. A mé-
dia öntörvényû és torzított szenzációhajhász tájé-
koztatása szintén nem segíti a folyamatot. Az ösz-
szetett probléma megoldása a tudománytól-tech-
nikától sem várható, a természettudomány jeles
képviselôi többször figyelmeztettek (többek kö-
zött) a Nature hasábjain. A feladat az ökopszi-
chológusok és ökoetikusok gondolatmenetével is
összhangban „visszahull” a polgárokra, akik vi-
szont jelentôsen alulinformáltak.

Összességében az látható, hogy az emberiség
talán eddigi legnagyobb kihívása elôtt áll; kialakí-
tott gazdasági és társadalmi mechanizmusainak
tudatos reformjára van szükség. Egyfajta szenve-
délyes önreflexióra, dedogmatizálásra. Ehhez az
eddigi történetének és saját magának mélyebb és
átfogóbb megértésére van szükség. Sejtésem sze-
rint 2073 békés karácsonya felé a széles értelem-
ben vett spiritualitás értékein keresztül vezet az
út. Ugyanakkor a spiritualitást valószínûleg nem
lehet akarni, értelmezni és intézményesíteni, ha-
nem csak hagyni, csodálni és ápolni.

A környezet-
szennyezés
vagy a tár-

sadalmi
egyenlôtlen-
ségek csök-

kentésére tett
kísérleteink
eredmény-

telenek.

illusztráció: Sándor Zsolt

toprengo.qxd  2013. 12. 11.  17:50  Page 584



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




