Het klimaat als nieuws
Een discourstheoretische duiding van de
nieuwsberichtgeving over klimaatverandering
in het NOS Journaal

Masterscriptie Film & Televisiewetenschap
Universiteit Utrecht
David Hulshuis (0484725)
12 augustus 2010
Begeleider: dr. Rob Leurs
Tweede lezer: dr. Vincent Crone

‘Since global warming, Eskimos now have twenty different words for water.’

John O'Farrell - This Is Your Life, 2001

'You are never dedicated to something you have complete confidence in. No one is fanatically
shouting that the sun is going to rise tomorrow. They know it's going to rise tomorrow. When people
are fanatically dedicated to political or religious faiths or any other kinds of dogmas or goals, it's
always because these dogmas or goals are in doubt.'

Robert M. Pirsig – Zen and The Art of Motorcycle Maintenance (1974)

Voorwoord
Mijn scriptie is een project in fasen geweest. Fasen waarin ik in korte tijd veel produceerde, maar
vooral lange fasen waarin ik niet echt met mijn scriptie bezig was: meestal door mijn werk, soms door
een gebrek aan discipline. Waar ik bij mijn vorige masterscriptie de drang voelde om mijn studie af te
ronden, had deze scriptie te vaak geen prioriteit. Dat ik hem nu alsnog heb afgerond, is dan ook een
enorme opluchting. Mijn dank gaat daarom uit naar Rob Leurs, die bereid was deze scriptie toch nog
te lezen en te beoordelen en naar Laura voor de aansporingen om mijn scriptie af te maken.
Aan het onderwerp heeft het niet gelegen. Niet alleen vind ik de discussie rond
klimaatverandering

interessant,

maar

vooral

de

discoursanalyse

en

het

uitpluizen

van

nieuwsberichtgeving maakten dit onderzoek boeiend, zeker ná mijn stage en werk bij de NOS. Het
onderzoek was een goede aanleiding om nog kritischer te kijken naar hoe nieuws gebracht wordt en
welk maatschappijbeeld in nieuws naar voren komt.
Als ik met mensen over mijn scriptie praatte, kwam vroeg of laat de vraag hoe ik zelf over
klimaatverandering denk. Een logisch gevolg van de keuze voor een actueel onderwerp: iedereen
heeft er wel een mening over. En terwijl die mening misschien los zou moeten staan van deze scriptie,
raakt het tegelijkertijd aan de kern van discoursanalyse: als interpretatieve onderzoeksmethode is
voor discoursanalyse je eigen opvatting over het onderwerp wel degelijk relevant. Ook al heb ik
geprobeerd enige afstand te bewaren in de analyse en ga ik er van uit dat mijn opvattingen niet direct
van invloed op of bepalend voor de resultaten zijn geweest, denk ik dat openheid hierover alleen maar
goed is voor de kwaliteit van het onderzoek.
Naar mijn mening is er, zoals ook de meeste wetenschappers stellen, wel degelijk sprake van
klimaatverandering en een deel daarvan wordt veroorzaakt door de mens. Maar hoe groot dat deel is
en welke gevolgen dat heeft, daar durf ik als leek geen uitspraak over te doen. Toch denk ik dat de
aandacht voor het thema alleen maar goed is. Als die aandacht een aansporing is om vervuiling te
verminderen en op zoek te gaan naar efficiëntere technologie en duurzame energiebronnen dan is het
milieu daar in elk geval al bij gebaat.
Afgezien van die mening ben ik nog steeds verbaasd over de snelheid en de omvang waarmee
het onderwerp klimaatverandering de media veroverde. Uit het niets leek de aandacht voor het
klimaat in 2006 te ontstaan, om daarna niet meer te verdwijnen. Ook anno 2010 is
klimaatverandering nog even belangrijk én onderwerp van discussie, zeker na fraude binnen
klimaatonderzoek. Deze verwondering over dit nieuwsthema was voor mij de aanleiding voor deze
scriptie.

David Hulshuis
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1 Inleiding en vraagstelling
“Ja Ron, er is veel aandacht voor deze film. Wáár komt die aandacht nou precies vandáán?”
(Sacha de Boer, nieuwslezer)
“Nou, je ziet het hier achter mij al. Heel veel belangstelling. Het is absoluut geen normale
filmpremière hier. Het is ook een film van de oud vice-president van de Verenigde Staten Al
Gore. Hij is er in geslaagd om iets wat heel ver van het bed is van veel mensen - het
klimaatprobleem - echt de huiskamer in te laten knallen, met een gelikte productie. En hij is ook
nog iemand die heel gezaghebbend is op het gebied van klimaat, want hij was toen hij vicepresident was van Amerika ook al met dat probleem bezig.
(Ron Frezen, verslaggever)

NOS Journaal, 6 oktober 2006
“Ik ben zo verschrikkelijk verbaasd over dat iedereen maar zegt: 'Ja, maar we weten het nog
maar zo kort en we kunnen niks doen'. Ik kan me herinneren in 1974 hè, en toen werkte ik al
bij het KNMI, dat wij tijdens de lunchpauze bij elkaar zaten en dan waren we aan het praten
over het gat in de ozonlaag en over het opwarmen van de aarde...”
(Erwin Kroll, meteoroloog)

NOS Journaal, 19 november 2006

1.1 Klimaatverandering als nieuwsthema
Onze leefomgeving is van direct belang voor ons welzijn en onze welvaart. Het is dan ook niet vreemd
dat in de laatste decennia, met een explosieve toename van de wereldbevolking, industrialisering en
soms vergaande vervuiling en uitputting van het milieu, de kwaliteit van onze leefomgeving steeds
meer op de agenda is gekomen in het maatschappelijke debat en in de media. Door de jaren heen
zijn daarbij verschillende thema’s benadrukt. Sinds 2006 is vooral het debat rond klimaatverandering
in een stroomversnelling terecht gekomen. In de jaren daarvoor verschenen af en toe berichten in de
media over de oorzaken en eventuele gevaren van klimaatverandering, die doorgaans werden
afgedaan als pessimistisch en slechts de mening van enkele wetenschappers of activisten. Het geluid
dat de laatste jaren te horen is, is van een heel andere orde: niet alleen wordt meestal erkend dat er
sprake is van klimaatverandering, maar ook wordt gesteld dat de veranderingen extreem zijn en niet
zelden wordt de mens aangewezen de belangrijkste oorzaak.
Berichten over abstracte onderwerpen als klimaatverandering bereiken ons als burger vooral
via de verschillende nieuwsmedia. Daarmee zijn de media niet alleen belangrijke bronnen van
feitelijke informatie, maar ook kanalen om snel nieuwe ideeën te verspreiden. Voor de meeste
mensen is televisienieuws nog altijd een van de belangrijkste nieuwsbronnen. Bovendien wordt het als
een betrouwbaar nieuwsmedium gezien. Het televisienieuws reflecteert hoe er gedacht wordt over
klimaat en klimaatverandering, maar heeft op haar beurt ook een rol in dat debat; het kan zelf een
actor zijn door de onderwerpkeuze en de aandacht die het al dan niet besteed aan gebeurtenissen en
opvattingen. De manier waarop en het perspectief van waaruit nieuws over klimaatverandering
gebracht wordt, bepaalt mede welke boodschap precies gecommuniceerd wordt, bijvoorbeeld of het
een politiek, economisch of maatschappelijk probleem is. Hoe over klimaatverandering bericht wordt
in het nieuws, geeft in belangrijke mate weer hoe over het onderwerp gesproken en gedacht wordt.
Welke argumenten wel of juist niet belicht worden, de gebruikte omschrijvingen en het gehanteerde
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perspectief kunnen veelzeggend zijn over de dominante opvattingen over het onderwerp die leven in
de samenleving en mogelijke alternatieve opvattingen. Bovendien geeft het nieuws ook op een
specifieke manier de machtsverhoudingen weer tussen politiek, burgers, wetenschap en bedrijfsleven.
Met een zo belangrijke rol weggelegd voor televisienieuws is een onderzoek naar hoe zij onderwerpen
representeert interessant en nuttig.

1.2 Vraagstelling
Klimaatverandering leek als groot nieuwsthema in 2006 vrij plotseling te ontstaan. Die observatie is de
directe aanleiding voor dit onderzoek en bepaalde ook de periode waar de analyse zich op richt. De
plotselinge, uitgebreide aandacht – een omslag in het nieuws - roept immers interessante vragen. Hoe
kan het dat een onderwerp schijnbaar vanuit het niets zo uitgebreid behandeld wordt in het nieuws?
En vooral: hóe wordt het onderwerp vanaf dat moment precies besproken? Een inventarisatie van
nieuwsitems in de 20:00 uur uitzendingen van het NOS Journaal van september 2005 tot en met
augustus 2007 (zie ook hoofdstuk 3.2) laat zien dat het onderwerp klimaatverandering vanaf
september 2006 plotseling enorm onder de aandacht kwam en sindsdien in het nieuws is gebleven.
Klimaatverandering is een breed, complex onderwerp waarbij vele invalshoeken en argumentaties
denkbaar zijn. In hoeverre die verscheidenheid aan perspectieven aan bod komt is een relevante
vraag, want op het eerste gezicht lijkt de nadruk te liggen op sensationele verhalen over extreme
zeespiegel- en temperatuurstijgingen. Waar er eerst sprake leek te zijn van een sceptische houding
ten opzichte van klimaatverandering was vanaf 2006 een tegenovergesteld geluid te horen. Wellicht
waren dit slechts nieuwe inzichten waar het nieuws over berichtte, maar het lijkt er op dat er met het
op de agenda zetten van klimaatverandering ook een andere visie naar voren is gekomen. Bovendien
kregen veel mensen de indruk dat er de afgelopen jaren eerder sprake was van een hype, een “media
event”, dan van een nieuwsverhaal. Tenslotte kun je je afvragen welk beeld van de maatschappij in
de berichtgeving naar voren komt.
Klimaatverandering is een onderwerp dat de gemoederen de afgelopen jaren flink heeft bezig
gehouden. Nog steeds zijn mensen verbaasd over de hoeveelheid aandacht voor het onderwerp en
hoe de publieke opinie plotseling lijkt te zijn omgeslagen. Ondertussen is het thema overgenomen
door politici (van linkse, maar ook van rechtse signatuur), grote bedrijven en de diverse media en
bereiken nieuws, besparingstips, oplossingen en waarschuwingen je van alle kanten. Er wordt zelfs zo
veel aandacht aan het onderwerp besteedt dat mensen al “klimaatmoe” zouden zijn. Ondanks de
aandacht voor dit actuele onderwerp is het wetenschappelijke onderzoek op dit vlak vooral gericht op
de feitelijke onderbouwing van de problematiek en de discussie over de ernst er van. Hoe er bericht
en gedacht wordt over klimaatverandering komt in het wetenschappelijk onderzoek nauwelijks aan
het licht. De casus van klimaatverandering die in deze scriptie aan bod komt vormt een interessant
voorbeeld van hoe een debat rond zulke abstracte, complexe problematiek in de media kan verlopen.
Door de gebruikte taal en beelden in televisienieuws over klimaatverandering te bestuderen is
het mogelijk meer inzicht te krijgen in de manier waarop het Nederlands televisienieuws, specifiek het
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NOS Journaal, met zulke “lastige” onderwerpen omgaat en welke boodschap daarbij uitgedragen
wordt. De argumenten die in het nieuws al dan niet aan bod komen, de veranderingen daarin en de
gekozen invalshoeken kunnen inzicht geven in het dominante discours en alternatieve discoursen. Zo
geeft dit onderzoek inzicht in hoe televisienieuws politieke en wetenschappelijke onderwerpen en
ideeën weergeeft, welke invalshoeken daarbij gehanteerd worden en hoe het televisienieuws, politiek,
wetenschap en andere maatschappelijke krachten zich wat betreft dit thema tot elkaar verhouden.
De hoofdvraag die ik in dit onderzoek wil beantwoorden is de volgende:

Hoe is klimaatverandering in de periode tussen september 2005 en augustus 2007
gerepresenteerd in het NOS Journaal?
Naast deze hoofdvraag stel ik de volgende onderliggende vragen:
·

Welke dominante en alternatieve (tegen)discoursen komen naar voren in NOS
Journaal items over klimaatverandering?

·

Zijn er veranderingen waarneembaar in het klimaatdiscours in de
nieuwsberichtgeving van het NOS Journaal?

Het onderzoek richt zich op het tijdvak van september 2005 tot augustus 2007, omdat halverwege
deze periode een verandering plaats vond in het nieuws. Door een langere periode te onderzoeken
wordt inzichtelijk of er inderdaad een plotselinge omslag merkbaar was en kan de ontwikkeling van
het nieuwsthema beter in kaart gebracht worden. In de analyse zal de nadruk liggen op de meest
relevante periodes binnen dit tijdvak.
Hoe een onderwerp in televisienieuws gepresenteerd wordt, kan bij uitstek onderzocht worden
aan de hand van discoursanalyse. Deze benadering gaat er van uit dat taal onze toegang is tot de
realiteit. Die realiteit krijgt betekenis door hoe we er over denken en spreken. Daardoor is taal mede
verantwoordelijk voor de constructie van de sociale realiteit. Discours kan beschouwd worden als de
specifieke manier waarop de samenleving, de wereld of bepaalde aspecten daarvan, gezien worden
en hoe er over gesproken wordt (Jørgensen & Phillips 2002). Door de taal in het klimaatdebat te
bestuderen kunnen patronen blootgelegd worden, waaruit het gebezigde discours naar voren komt.
Dit onderzoek heeft een beschrijvend en verklarend karakter, waarbij de dominante argumenten en
redeneringen in kaart worden gebracht en de eventuele veranderingen daarin. Het gaat daarbij niet
om het vinden van een “objectieve waarheid”; het doel is te achterhalen hoe en welke waarheid
geconstrueerd wordt in het nieuws.
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2. Klimaatverandering op televisie
2.1 Het klimaat in het kort
Voor ik in ga op nieuwsberichtgeving is het zinnig om stil te staan bij wat er bekend is over
klimaatverandering. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen in Bijlage 1. Het klimaat, oftewel het
gemiddelde weer, is voortdurend aan verandering onderhevig, al verlopen die veranderingen in
mensenogen langzaam. Klimaatverandering is daarmee een feit. Of de mens daar een rol in speelt en
in welke mate is onderwerp van de wetenschappelijke en maatschappelijke discussie. In het rapport
over klimaatverandering van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) uit 2007
concludeerde een groot team van internationale wetenschappers dat de mens met 90 procent
zekerheid bijdraagt aan klimaatverandering. Volgens het IPCC heef de mens nu al onmiskenbare en
langdurige veranderingen te weeg gebracht. Dat lijkt ook de wetenschappelijke consensus te zijn, al
zijn er natuurlijk criticasters.
De meeste wetenschappers zijn er dus van overtuigd dat mensen invloed hebben op het
klimaat. Een gevolg van die opvatting is dat het ook mogelijk zou moeten zijn om maatregelen te
ondernemen die klimaatverandering, of in ieder geval versnelde opwarming van de aarde, tegen te
gaan. Op deze punten ontstaat een spanningsveld binnen en tussen de wetenschap en de politiek,
maar ook het bedrijfsleven en burgers. De verschillende opinies en soms botsende belangen binnen
die groepen zijn waarschijnlijk een gedeeltelijke verklaring voor de grote media-aandacht voor het
onderwerp. Ook de film An Inconvenient Truth van Al Gore over het opwarmende klimaat is
onmiskenbaar een katalysator geweest voor het onderwerp in de media, zoals ook blijkt uit de
nieuwsinventarisatie in hoofdstuk 3.2.

2.2 Televisienieuws
Televisienieuws is een van de belangrijkste genres op televisie. Het is binnen het medium televisie een
genre waar een erg groot deel van budget naar toe gaat (Burton 119), met name omdat het veel
redacteuren, correspondenten en technische medewerkers vereist. Televisienieuws is tevens een
genre waar een groot deel van de programmering aan gewijd is. Zelfs in een klein land als Nederland
zijn er vele dagelijkse actualiteitenprogramma’s en nieuwsbulletins en zijn er naast de diverse
buitenlandse 24-uurs nieuwszenders als CNN, NBC, BBC World News en Al Jazeera International twee
digitale 24-uurskanalen (Journaal24 en Politiek24). Alleen van het NOS Journaal zijn er al circa 85
uitzendingen per week en ook van de verschillende RTL Nieuws programma's zijn er wekelijks
tientallen uitzendingen. Ook sinds de komst van internet is televisie nog altijd een van de belangrijkste
nieuwsbronnen, hoewel internet wel een steeds grotere plek in neemt. Een deel van het aanbod op
internet bestaat overigens uit herhalingen of alternatieve versies van de televisie-uitzendingen. Je kan
met recht zeggen dat televisienieuws een belangrijk cultureel verschijnsel is.
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Televisienieuws heeft evenals andere nieuwsmedia bepaalde journalistieke functies, die
essentieel en kenmerkend zijn voor journalistiek in een democratische samenleving. Vasterman (2004)
onderscheidt drie functies, te weten de nieuwsfunctie, de platformfunctie en de waakhondfunctie. In
de eerste plaats bericht nieuws over nieuwswaardige gebeurtenissen, waarbij redacties zich baseren
op (pers)berichten en onderzoeksrapporten van persbureaus en organisaties of op eigen
verslaggevers en onderzoek. In de tweede plaats vervullen ze een platformfunctie: ze zijn als het
ware een doorgeefluik, een verspreider van ideeën van verschillende actoren (overheid, organisaties
en personen) en daarmee een plek voor debat. Tenslotte vervullen ze een functie als waakhond, door
het functioneren van overheid en belangrijke organisaties en instituten nauw te volgen.
Als gevestigd cultureel verschijnsel is het televisienieuws sterk gebonden aan conventies,
tradities en verwachtingen, al zijn er natuurlijk verschuivingen door de tijd heen. Enerzijds zijn er
conventies en verwachtingen wat betreft terugkerende elementen zoals de nieuwslezer, de
verslaggever ter plaatse, experts in diverse onderwerpen, de typische locaties als persconferenties of
ramp- en oorlogsgebieden, het gebruik van recent en live beeldmateriaal, aandacht voor politici en
bekende personen, enzovoorts. Anderzijds zijn het (nieuws)waarden en de nieuwswaarde die een
belangrijke rol spelen in de constructie van het genre. Briggs en Cobley (Burton 2001) geven een
overzicht van belangrijke nieuwswaarden (die iets zeggen over de nieuwswaarde van een onderwerp,
en daarmee de relevantie voor de samenleving): recentere gebeurtenissen zijn interessanter en meer
nieuwswaardig, evenals “hard” nieuws zoals rampen, oorlogen of belangrijke politieke gebeurtenissen.
Het “softe” nieuws krijgt minder aandacht of wordt gebruikt als vulling of tegenhanger voor het
“serieuze” nieuws. Onderwerpen die in cultureel of geografisch opzicht als dichterbij worden ervaren,
zijn belangrijker dan gebeurtenissen in bijvoorbeeld Azië of Afrika. Gebeurtenissen die in individueel
opzicht te behandelen zijn, zijn interessanter dan abstracte zaken. Er is een voorkeur voor negatieve
onderwerpen. Berichten moeten vernieuwend zijn, iets verrassends brengen, maar tegelijkertijd
aansluiten bij wat al bekend is. Tenslotte moeten berichten een minimale omvang of impact hebben
en zich liefst lenen voor terugkerende berichtgeving voor het als nieuws geschikt is. Niet alles is dus
zomaar nieuws, of geschikt voor het televisienieuws. Nieuwswaarden zijn niet universeel of
vanzelfsprekend, maar cultuurhistorisch bepaald en veranderen over de jaren. De laatste twee
decennia is er bijvoorbeeld een trend naar meer sensationele en emotionele berichtgeving en meer
aandacht voor onbekende mensen, vooral als zij slachtoffers zijn (Nuijten, Vettehen & Storms 117).
Ook per medium en programma kunnen nieuwswaarden verschillen: het NOS Journaal is bijvoorbeeld
gematigder wat betreft sensationalisme (Nuijten, Vettehen & Storms 123).
Een belangrijke waarde die nagestreefd wordt door nieuwsredacties is die van neutraliteit of
objectiviteit. Daardoor wordt ons bij nieuws een beeld voorgespiegeld van hoe de wereld zou zijn, of
wat als normaal beschouwd wordt. Hoewel geen enkel programma objectief, neutraal of onafhankelijk
is, heeft het genre van televisienieuws wel de connotaties van objectiviteit en feitelijkheid. Het
televisienieuws als “window on the world” lijkt actuele zaken te tonen zoals ze zijn, waarbij feitelijke
informatie voorop staat. Bij films als de klimaatfilm An Inconvenient Truth of de “anti-Gore” film The
Great Global Warming Swindle is niet alleen duidelijk, maar verwachten kijkers ook, dat het politiek
5

gekleurde teksten zijn, zelfs al worden ze gecategoriseerd als documentaire. Bij televisienieuws is dat
minder het geval. Al worden nieuwsbulletins soms bekritiseerd, omdat ze gekleurd of eenzijdig zouden
zijn in hun berichtgeving (het NOS Journaal wordt bijvoorbeeld geregeld als progressief of politiek
links beoordeeld), ze worden wel gemaakt vanuit een idee van objectiviteit, en ook bekeken vanuit dat
perspectief. Ook in het programmastatuut van de NOS (2008), dat ook geldt voor het NOS Journaal,
vormt deze benadering de basis voor de journalistieke principes:

“geen vakmatige bindingen met politieke stromingen, levensbeschouwelijke opvattingen en/of
maatschappelijke visies; feitelijke berichtgeving zonder commentaar en/of oordeelsvorming
met uitzondering van de programma's waarbij dat in het format is vastgelegd; onafhankelijk
opereren van welk particulier en/of groepsbelang dan ook; onafhankelijkheid van sponsors
en/of andere commerciële invloeden; zorgvuldig in de nieuwsgaring en -verwerking; streven
naar volledigheid en evenwicht bij de selectie uit relevante bronnen; toepassen van hoor en
wederhoor; zorgvuldig afwegen van het belang van het respecteren van de persoonlijke
levenssfeer van het individu enerzijds tegen het belang van openbaarmaking anderzijds.”

Tegelijkertijd zijn het juíst de conventies van het genre en ook de werkwijze van nieuwsredacties die
er voor zorgen dat televisienieuws verre van objectief is – voor zover dat al mogelijk zou zijn.
Objectiviteit is eerder een stijl, een verzameling van conventies, dan een realistisch doel. De
connotatie van feitelijkheid maakt televisienieuws erg interessant als onderzoeksobject, omdat het laat
zien welke ideeën en visies als gangbaar en normaal gezien worden - of zo worden gepresenteerd en welke als afwijkend.
Nieuws op televisie wordt gezien als non-fictie en dus als tegenhanger van fictie en drama.
Toch verschilt nieuws feitelijk niet heel veel van drama. Ook televisienieuws draait om het vertellen
van verhalen, waarbij verschillende narratieve technieken toegepast worden om het nieuws
aantrekkelijk en begrijpelijk te maken, zoals de dramatische opening met een pakkend onderwerp,
bruggetjes tussen onderwerpen door middel van studiobeelden, de introductie en terugkeer van vaste
personages en vooruitblikken aan het begin van de uitzending. Door de noodzakelijke selectie en
uitsluiting van onderwerpen in het productieproces vormen de verhalen een beeld over onze
maatschappij en over de wereld. Door de nadruk op specifieke verhalen, invalshoeken en personen
worden bepaalde nieuwsverhalen verteld, die bovendien geregeld terugkeren. Zo heeft televisienieuws
in het algemeen, maar het NOS Journaal in het bijzonder, een voorkeur voor politieke en institutionele
onderwerpen. Omdat bepaalde gebeurtenissen zich beter lenen voor een visuele weergave of goede
verslaglegging en nieuwsredacties werken volgens agendajournalistiek kent het genre een sterk
herhalend karakter, waarbij de nadruk vaker ligt op incidenten dan op achtergronden en grotere
thema's. Het zorgt er voor dat programma's voldoen aan verwachtingen van de kijker, terwijl de
makers een zekere routine kunnen aanhouden waarmee ze in kunnen spelen op het publiek.
Tegelijkertijd heeft dit gevolgen voor de inhoud. Het nieuws van de ene week lijkt veel op dat van de
week erna: het zijn voortdurend dezelfde soort verhalen die verteld worden. Door de herhaling en de
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nieuwsselectie in de productie van het nieuws worden sommige verhalen versterkt terwijl andere niet
of nauwelijks aan bod komen.
Nieuws is dus zowel selectief in de keuze van onderwerpen waarover het verslag legt, alsook
vertekenend in de manier waarop het verslag legt. Hoewel er waarschijnlijk doorgaans geen bewuste
intentie achter schuil gaat, betekent het dat op de lange termijn bepaalde ideeën over de
maatschappij en de wereld als normaal worden weergegeven. De kans is met andere woorden groot
dat het dominante discours, of een bepaalde ideologie wordt bevestigd. Dat wordt ons deels
opgelegd, maar we verwachten het ook als kijker, omdat we bepaalde verwachtingen over het nieuws
hebben. Dat televisienieuws een eenzijdig beeld of een bevestigend beeld van gebeurtenissen en onze
samenleving biedt, betekent niet dat de kijker klakkeloos alles aanneemt wat hij ziet. Zoals
mediawetenschappers als Stuart Hall en John Fiske overtuigend stellen, lezen mensen mediateksten
(in de brede zin van het woord) op hun eigen manier. Volgens Hall bevatten de meeste teksten wel
een dominante boodschap of betekenis, maar zijn ze altijd polysemisch en open voor interpretatie.
Zijn encoding/decoding model laat zien dat mediagebruikers zelf (onbedoelde) betekenissen kunnen
toekennen aan een tekst (Hall 1980). Hun lezing van een tekst is daarom niet altijd de dominante of
gewenste lezing, maar vaak een onderhandelende lezing, een eigen interpretatie, of zelfs een
oppositionele lezing die ingaat tegen de dominante boodschap van de makers. Daarbij moet wel
opgemerkt worden dat niet alle soorten teksten even open zijn voor interpretaties. Het aanbod in
meningen, perspectieven en onderwerpen in nieuws is door het format doorgaans beperkt en zal
minder ruimte bieden voor alternatieve interpretaties dan bijvoorbeeld een dramaserie.
Voor dit onderzoek is het belangrijk te bedenken dat (de selectie van) nieuwsonderwerpen en
de specifieke behandeling ervan allerminst vanzelfsprekend zijn, evenals het resulterende
maatschappijbeeld dat in het nieuws gerepresenteerd wordt. Het is een constructie die de
samenleving niet alleen weerspiegelt, maar het beeld ervan ook transformeert en bepaalde
opvattingen versterkt en andere verzwakt.

2.3 Klimaatverandering in het televisienieuws
Klimaatverandering komt in alle media uitgebreid aan bod en ook op televisie zijn er verschillende
genres en programma’s waarin aandacht aan het thema besteed wordt. Toch is klimaatverandering
niet een voor de hand liggend onderwerp voor televisienieuws als we de eerder genoemde
nieuwswaarden van Briggs en Cobley in gedachten nemen, zeker niet voor korte journaalitems. In de
eerste plaats omvat klimaatverandering complexe problematiek, waar ook wetenschappers nog niet
alles van afweten. Om een dergelijk onderwerp op een begrijpelijke manier in de huiskamer te
brengen is een lastige opgave. Een tweede, groter “probleem” is dat klimaatverandering een abstract
onderwerp is, dat ver van de belevingswereld van mensen staat en niet of nauwelijks aan personen
gekoppeld is. Als nieuws lijkt het daarom niet direct relevant en interessant voor het kijkerspubliek.
Ten derde is klimaatverandering zelf een geleidelijk proces waarin niet van de ene op de andere dag
nieuwswaardige gebeurtenissen plaats vinden. Het zijn daardoor waarschijnlijk eerder gerelateerde
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onderwerpen die het nieuws vormen. Het onderwerp klimaatverandering zal dus bijvoorbeeld
besproken worden in termen als uitspraken van politici, onderzoeksrapporten, uitzonderlijk weer en
eventuele gevolgen voor gewone burgers.
Gezien de gangbare waarden bij nieuwsproductie zullen complexe, langdurige, abstracte
processen niet snel in het televisienieuws komen. Wanneer dat wel het geval is, dan vormt dat een
interessante casus. Wat is de aanleiding om opeens toch nieuws te brengen over een onderwerp en
hoe wordt dat onderwerp gebracht? Mijn verwachting is dat televisienieuws deze onderwerpen zo
presenteert dat ze wél voldoen aan de eigen nieuwswaarden. Met andere woorden, onderwerpen
worden bewust eenvoudiger neergezet, gekoppeld aan personen en persoonlijk relevant gemaakt voor
de kijker. Of dat bij het thema klimaatverandering ook het geval is zal dit onderzoek moeten uitwijzen.
Vooral interessant is daarbij de vraag welke gevolgen die resulterende representatie heeft en welke
machtsverhoudingen rond het thema naar voren komen.
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3 Discourstheorie en analyse
3.1 Discours als theorie en methode
Voor de analyse van het NOS Journaal maak ik in dit onderzoek gebruik van discoursanalyse. De
keuze voor deze benadering, waarbij theorie en methode nauw met elkaar verweven zijn, heb ik
gebaseerd op twee aspecten van discoursanalyse.
Allereerst biedt discoursanalyse de mogelijkheid om grotere structuren en patronen bloot te
leggen in het denken en praten over “grote” onderwerpen, zoals klimaatverandering. Door
discoursanalyse wordt duidelijk hoe een thema besproken en getoond wordt, wat voor perspectief op
de werkelijkheid die weergave weerspiegelt en welke consequenties voor de sociale realiteit daaraan
verbonden zijn. Zo is het mogelijk om boven het concrete tekstniveau uit te stijgen en iets te zeggen
over hoe klimaatverandering in het NOS Journaal en wellicht in Nederland geconstrueerd wordt.
Ten tweede is discoursanalyse een benadering waarbij in de eerste plaats van het
bronmateriaal uitgegaan wordt, zonder de noodzaak van een uitgebreid theoretisch model - afgezien
van discourstheoretische ideeën over de sociale realiteit. Het is daardoor niet zozeer een vooraf
opgesteld theoretisch model dat toegepast wordt, maar op basis van de data wordt nieuwe theorie
gevormd of een koppeling gemaakt naar bestaande theorieën. Dit is naar mijn mening een betere
methode om na te gaan hoe een onderwerp gerepresenteerd wordt, doordat het de onderzoeker
dwingt aandacht te besteden aan alles dat relevant lijkt en niet slechts die aspecten die de gebruikte
theorie reeds verwacht en benadrukt. Zeker bij een politiek onderwerp lijkt uit gaan van het
bronmateriaal een goede keuze.
Maar wat is nu precies discoursanalyse? Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden,
omdat er niet sprake is van een eenduidige discourstheorie. De benadering wordt gebruikt in
verschillende vakgebieden van linguïstiek tot mediastudies en voor verschillende toepassingen,
variërend van gespreksanalyse tot ideologische analyse. Er zijn zodoende meerdere stromingen
binnen de discourstheorie die verschillen in hun toepassing, aannames en reikwijdte. Bovendien gaan
veel onderzoekers op het gebied van discoursanalyse interdisciplinair te werk. Tenslotte zijn theorie en
methode bij discoursanalyse sterk met elkaar verweven. Kortweg zou je discours kunnen omschrijven
als “een specifieke manier van praten over en het begrijpen van de wereld (of een aspect van de
wereld)”. Discoursanalyse is dan het bestuderen van teksten (zowel taal als andere vormen van
representatie) met het doel die discoursen te identificeren. Met discoursanalyse zoek je niet een
antwoord op een toetsende vraag, maar zet je vooral uiteen hoe problemen en oplossingen
geconstrueerd worden.

3.2 De kern van discourstheorie
Ondanks de verschillende stromingen zijn er belangrijke overeenkomsten tussen de meer gangbare
discourstheorieën. Het vertrekpunt in vrijwel alle discourstheorieën is het besef dat onze taal geen
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neutrale beschrijving van de werkelijkheid is (Gee 10; Jørgensen & Phillips 8). Er zijn verschillende
manieren en patronen om de werkelijkheid te representeren en te benoemen. Door middel van taal
categoriseren en structureren we onze wereld en geven daarmee betekenis aan de werkelijkheid. Dat
betekent niet dat er geen werkelijkheid buiten taal bestaat, maar we kunnen de sociale werkelijkheid
alléén waarnemen en begrijpen door middel van taal - waarbij ik onder taal niet alleen woorden
worden versta, maar ook andere vormen van representatie, zoals visuele beelden en non-verbale
communicatie. Ons taalgebruik weerspiegelt en bevestigt niet alleen de sociale realiteit, maar
tegelijkertijd creëren we die daarmee ook. Door taal construeren en veranderen we actief onze
wereld, identiteiten en sociale relaties. Het uitgangspunt dat wij zelf actief onze (sociale) wereld
vormen en er betekenis aan geven vormt de basis van het sociaal constructivisme.
Volgens het sociaal constructivisme zijn onze identiteit, onze kennis en onze manier van kijken
naar de wereld om ons heen zowel historisch als cultureel bepaald. Dat betekent niet alleen dat de
wereld zoals wij die kennen veranderlijk is, maar ook dat objectieve waarheden niet bestaan en dat
wat wij als waarheid zien in feite een consequentie is van hoe wij de wereld structureren, of met
andere woorden, welke discoursen we gebruiken voor het omschrijven van de wereld (Jørgensen &
Phillips 5). Kennis en waarheid worden dus bepaald en uitgewisseld door sociale handelingen. Door
kennis te delen worden gedeelde waarheden gevormd. Wanneer bepaalde zo gevormde waarheden
gangbaar zijn, dan betekent dat ook dat andere dat niet zijn. Daarmee komen we aan de kern van
sociaal constructivisme, en ook van discourstheorie in mijn optiek: binnen een wereldbeeld of een
gecreëerde waarheid, binnen een discours, worden bepaalde handelingen, ideeën en opvattingen
normaal en logisch gevonden, maar andere juist niet. Discours is zo een proces van in- en uitsluiting.
Een belangrijke conclusie van de sociaal-constructivistische aannames is dat de manier waarop we de
wereld om ons heen construeren en hoe wij zodoende kennis creëren ook resulteert in een bepaalde
manier

van

handelen.

Taal,
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en

waarheid

zijn

zo

gekoppeld

aan

ons

sociale

handelingsvermogen.
Een voorbeeld illustreert dit: als wij de aarde, de atmosfeer en het klimaat beschouwen als
abstracte, onaantastbare processen of als het werk van een goddelijke macht waarbij mensen in het
niet vallen, dan is klimaatverandering wellicht niet iets om je druk over te maken of een proces waar
je actie tegen zou kunnen ondernemen. Het resultaat zou dus een meer afwachtende, bijna
fatalistische houding kunnen zijn. Maar als we als waarheid delen dat de mens een belangrijke actor is
en wel degelijk invloed heeft op de veranderingen van de aarde en het klimaat, dan is het veel
logischer om stappen te ondernemen en is het misschien zelfs zo, dat actie ondernemen tegen
klimaatverandering als de ethische verantwoordelijkheid van de mens beschouwd wordt, een morele
verplichting. Hoe wij de werkelijkheid structureren leidt zo tot verschillend handelen.
De rol van taal, zo mag duidelijk zijn, is een vlak waarop discourstheorieën veel
overeenkomsten tonen. De verschillende theorieën zijn allemaal in meer of mindere mate gebaseerd
op structuralistische en poststructuralistische ideeën over taal. Voor structuralisten is taal een systeem
dat weliswaar verwijst naar de werkelijkheid, maar er niet mee verbonden is. Het is een arbitrair
systeem waarbij woorden en tekens hun betekenis niet krijgen op basis van hun relatie tot de
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werkelijkheid maar door de verhouding tot andere tekens. Deze structuur is volgens het structuralisme
in principe onveranderlijk. De taalwetenschapper en structuralist Ferdinand de Saussure maakte een
onderscheid tussen enerzijds de vastliggende structuur en vorm van taal ( langue) en anderzijds de
veranderlijke, maar willekeurige taal zoals het door mensen concreet gebruikt wordt, de inhoud
(parole) (Culler 39). Het grote verschil tussen structuralisme en poststructuralisme berust op het feit
dat poststructuralisten juist van mening zijn dat taal veranderlijk is en betekenissen en structuren
kunnen veranderen afhankelijk van de context en door de tijd heen. Terwijl structuralisten zich vooral
richtten op de langue, ligt de nadruk bij poststructuralisten juist op de concrete toepassing van taal.
De veranderlijkheid van taal en het feit dat taal volgens het poststructuralisme niet altijd consequent
en eenduidig is, vormen een belangrijke basis voor discoursanalyse. Aangezien taal geen weergave
van de werkelijkheid is, laten juist veranderingen en betwiste betekenissen de discursieve patronen
zien die in een maatschappij bestaan. Sociale handelingen vormen en veranderen die discursieve
patronen.
Een laatste overeenkomst tussen de verschillende benaderingen betreft de rol die de mens, en
zijn of haar identiteit inneemt. In dit opzicht baseren de meeste benaderingen zich op de ideeën van
Foucault, die in de jaren '60 en '70 een van de belangrijke grondleggers was van de discoursanalyse.
Volgens Foucault zijn discoursen te beschouwen als pakketten met beperkende regels die bepalen wat
betekenisvol is en wat gezegd kan worden (Foucault 1972: 117). Kennis en waarheid worden in het
discours gecreëerd. Discoursen zorgen er daarom (mede) voor dat we zijn wie we zijn en waarover
we dingen kunnen weten. Ook de identiteit wordt dus bepaald in het discours. Het lastige concept
“power” van Foucault speelt een belangrijke rol in zijn werk. Voor Foucault zorgt deze macht (of
kracht) er voor dat onze maatschappij gestructureerd wordt zoals hij is. Dit is niet een
onderdrukkende macht van de elite, zoals in klassiek Marxistische theorie, maar een producerende,
voorwaarden scheppende kracht in de sociale realiteit, die discoursen vormt en relaties tussen
objecten en subjecten bepaalt (Foucault 1980).
Ondanks dat de mens een zekere handelingsvrijheid heeft, wordt zijn identiteit in belangrijke
mate bepaald en beperkt door het dominante discours. Foucault volgt hierin de Marxist Louis
Althusser, die van mening was dat de werkelijke relaties in de samenleving vervormd worden door
ideologie. De sociale realiteit wordt volgens hem beheerst door ideologie, die zich onder andere uit
door middel van repressieve staatsapparaten (politie, leger, politiek) en ideologische staatsapparaten
zoals het onderwijs, de kerk en de massamedia. De mens wordt door deze apparaten en taal gemaakt
tot een ideologisch subject, een proces dat hij interpellatie noemt. Hierbij is volgens Althusser en
Foucault sprake van een dominante ideologie of een dominant discours.
De verschillende benaderingen hanteren doorgaans wel Foucault's idee van het subject als
product van discours, maar verschillen over de precieze invulling en de mate van vrijheid die het
individu heeft. De critical discours analysis (CDA) van Fairclough bijvoorbeeld, ziet individuen als
product én als producent van discours, terwijl Laclau en Mouffe een visie hanteren die dichter bij
Foucault ligt (Jørgensen & Phillips 62). De meeste discourstheorieën wijken af van Foucault als het
gaat om zijn idee van één dominant discours (binnen een bepaald terrein). In de verschillende
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discourstheorieën wordt er van uit gegaan dat er doorgaans meerdere discoursen zijn die met elkaar
strijden om dominantie, waarbij sprake kan zijn van dominante en minderheids- of tegendiscoursen.
Ten slotte verschilt de rol van ideologie in de verschillende theorieën. Laclau en Mouffe zijn
net als Foucault van mening dat alle discoursen ideologisch zijn; we kunnen ons niet ontdoen van
ideologie en daarom is het concept niet echt bruikbaar in discourstheorie (Jørgensen & Phillips 37). In
discoursanalyse kan je proberen het discours zo goed mogelijk te beschrijven, maar je kunt niet
volledig ontkomen aan het heersende discours of buiten de ideologie treden. Andere benaderingen
zoals diverse CDA-theorieën zien sommige discoursen als ideologisch en andere niet. Volgens
Fairclough zouden onderzoekers zich deels kunnen ontdoen van ideologie. Die aanname is gewaagd
en in mijn ogen vrijwel onmogelijk: het kenmerk van ideologie is volgens de meeste theorieën juist
dat het alomvattend is - dat je je vrijwel niet buiten ideologie kunt plaatsen. Bovendien is de scheiding
tussen ideologische en niet-ideologische discoursen problematisch. Hoe bepaal je in dat geval
wanneer een discours ideologisch is? De opvatting van Fairclough suggereert zo in feite dat er een
objectieve beschrijving van discours en ideologie mogelijk is, terwijl juist subjectiviteit een belangrijk
kenmerk en tegelijkertijd een beperking is van discourstheorie.

3.3 De discourstheorie van Laclau en Mouffe
Voor de discourstheoretische duiding in dit onderzoek ga ik uit van de discourstheorie van Laclau en
Mouffe, al zal ik daarbij soms bruikbare begrippen of methoden van andere auteurs en stromingen
betrekken. In dit hoofdstuk zet ik uiteen zetten wat de kenmerken van de theorie van Laclau en
Mouffe zijn en waarop mijn keuze voor deze theorie berust.
Laclau en Mouffe richten zich in discoursanalyse op grote, meer abstracte onderwerpen. In
tegenstelling tot veel andere theorieën zoals discursieve psychologie en de verschillende kritische
discourstheorieën van Van Dijk, Gee en Fairclough is het concrete tekstniveau en het taalgebruik in de
alledaagse praktijk minder belangrijk (Jørgensen & Phillips 20). Bovendien richten Laclau en Mouffe
zich in hun analyses op politieke onderwerpen en conflictsituaties. Dat betekent dat vooral de strijd
tussen discoursen belangrijk is en het de veranderingsmomenten zijn waar de nadruk op ligt
(Jørgensen & Phillips 30). Het leent zich daarom goed voor een abstract onderwerp als
klimaatverandering. In het kort is de discourstheorie van Laclau en Mouffe te omschrijven als een
poststructuralistische theorie, met structuralistische invloeden. Volgens Laclau en Mouffe zijn
betekenissen van begrippen veranderlijk, maar zijn sociale processen er voortdurend op gericht om
betekenissen te fixeren, vast te leggen, alsóf er een vaste structuur van betekenissen zou bestaan,
zoals structuralisten menen (Jørgensen & Phillips 25). Door taal en tekens te gebruiken proberen we
voortdurend betekenissen (tijdelijk) te verankeren, al is een uiteindelijk vastliggende structuur van
betekenissen

onbereikbaar.

De

voortdurende

strijd

tussen

verschillende

discoursen

over

betekenisgeving en de definitie van identiteit en samenleving zijn het onderwerp van de analyse: hoe
vindt die strijd plaats en hoe worden betekenissen geconstrueerd?
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In hun model maken Laclau en Mouffe een onderscheid tussen elementen en momenten
(Jørgensen & Phillips 26). Elementen zijn begrippen waarvan de precieze betekenissen nog niet
vastliggen. Doordat discoursen bepaalde begrippen met elkaar verbinden krijgen ze een min of meer
vaste betekenis in relatie tot elkaar. Dit proces noemen Laclau en Mouffe articulatie; de resulterende
(tijdelijk)

vastliggende

betekenissen

heten

momenten.

Momenten

ontstaan

rond

bepaalde

knooppunten (“nodal points”) in het discours, oftewel sleutelbegrippen die bepalend zijn voor
gerelateerde begrippen in het discours. Discoursen proberen in feite duidelijkheid te scheppen door
sommige betekenissen tijdelijk vast te leggen en andere uit te sluiten. Alle mogelijke betekenissen die
uitgesloten worden in een discours behoren tot het zogeheten discursieve veld.
Omdat betekenissen nooit volledig gefixeerd raken is er voortdurend strijd tussen
verschillende discoursen over de betekenis van begrippen. Sommige begrippen zijn daarbij extra
gevoelig voor polysemie, dit zijn de zwevende begrippen (“ floating signifiers”) (Jørgensen & Phillips
28). Omdat discoursen binnen een veld of domein niet gelijkwaardig zijn introduceren Phillips en
Jørgensen het concept “order of discourse” van Fairclough in de theorie van Laclau en Mouffe, als
term om de discoursen te benoemen die binnen een veld strijdig zijn over bepaalde begrippen
(2002:56).

Binnen

een

order
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discourse

strijdt

bijvoorbeeld

een

skeptisch

klimaatveranderingsdiscours met een discours dat antropogene klimaatverandering als feit ziet over
de betekenis van begrippen als broeikaseffect, politieke verantwoordelijkheid, enzovoorts. Begrippen
als gezonde voeding, ziekenhuis of kleuterschool behoren tot het discursieve veld, maar niet tot de

order of discourse omdat ze geen rol spelen in het klimaatveranderingsdiscours.
De reden dat Laclau en Mouffe minder dan andere benaderingen naar het concrete
tekstniveau kijken, ligt in hun brede opvatting van het concept discours. Discours heeft volgens hen
niet alleen betrekking op taal, maar op alle sociale fenomenen (Jørgensen & Phillips 33). Laclau en
Mouffe onderscheiden zich op dit punt van andere discourstheorieën, die al dan niet explicitiet een
onderscheid maken tussen het discursieve en het niet-discursieve. Wat in dat geval precies discours is
en wat niet, is lastig te definiëren en ook moeilijk te operationaliseren voor een analyse. Doordat het
onderscheid in de discourstheorie van Laclau en Mouffe niet wordt gemaakt, is dezelfde theorie ook
van toepassing op alle (niet-talige) sociale fenomenen, en leent ze zich voor analyse van
uiteenlopende onderwerpen. Voor de sociale realiteit gelden dezelfde principes die voor taal gelden:
sociale handelingen krijgen betekenis door hun relatie tot andere sociale handelingen. De betekenis
wordt dus door de context bepaald en is veranderlijk.
Volgens Laclau en Mouffe is niet de economie bepalend voor de maatschappelijke structuur,
zoals in het klassiek Marxisme, maar zijn het discoursen die de orde in de samenleving en
(groeps)identiteiten creëren. Niet economie, maar politiek ( politics) in de brede zin van het woord
bepaalt de maatschappij (2002:34). Politiek is de manier waarop wij onze samenleving inrichten en
organiseren, waarbij we andere mogelijkheden uitsluiten. Wanneer bepaalde discoursen zo natuurlijk
zijn geworden en verankerd zijn door een proces van hegemonie, dan is er sprake van objectieve
discoursen. Dit concept van objectiviteit in de theorie van Laclau en Mouffe is enigszins vergelijkbaar
met ideologie in andere theorieën: structuren zijn zo vanzelfsprekend geworden dat andere
13

alternatieven uit beeld verdwijnen. Het is dus niet zo dat een maatschappij objectief omschreven kan
worden, maar discoursen wekken de suggestie van een objectieve beschrijving. In plaats van een
Marxistische opvatting van macht hanteren Laclau en Mouffe het eerder genoemde machtsconcept
van Foucault. Macht zorgt voor de productie van groepen, identiteiten, kennis en relaties; het vormt
de maatschappelijke structuur. Politiek is slechts de huidige vorm van die structuur.
Omdat Laclau en Mouffe een centrale rol toeschrijven aan “politiek” en niet aan economie of
aan een elitaire macht, zijn eventuele groepen en klassen in de samenleving niet een objectief
gegeven. Identiteiten en groepen worden immers door macht en in het discours geproduceerd - een
identiteit wordt gevormd door de subjectpositie in een discours. Natuurlijk neemt een mens
verschillende rollen aan binnen verschillende discoursen, waardoor een gefragmenteerd geheel
bestaat van posities (bijvoorbeeld als man, vader, werknemer, activist of sportieveling). Ook
identiteiten worden zo bepaald rond knooppunten van begrippen en in relatie tot andere begrippen.
Door equivalentieketens van bij elkaar horende begrippen worden identiteiten geconstrueerd en
tegengesteld aan andere equivalentieketens. De strijd tussen discoursen bepaalt welke groepen en
identiteiten

relevant
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In

tegenstelling

tot

meer

structuralistische

visies

van

andere

discourstheoretici (o.a. Fairclough en van Dijk) erkent de discourstheorie de veranderlijkheid van
structuren en identiteiten en legt het de macht niet slechts bij de economie of een superstructuur.
CDA in haar verschillende vormen staat kritisch tegenover (ongelijke) machtsrelaties in de wereld en
ziet het blootleggen van die ongelijke machtsverdeling als een van de doelen van de analyse. In
zekere zin is discours in deze theorieën per definitie iets slechts, aangezien het machtsrelaties
maskeert en daardoor in de weg staat van sociale verandering. Voor Laclau en Mouffe daarentegen
lijken discoursen niet goed of slecht te zijn. Hoewel Laclau en Mouffe ideologie niet ontkennen, zijn ze
realistisch wanneer ze stellen dat je als onderzoeker niet buiten ideologie kunt staan en ideologie als
zodanig daarom geen wezenlijke rol heeft in discoursanalyse. Het vaststellen of blootleggen van
(scheve) machtsrelaties is in hun discourstheorie - en in dit onderzoek - geen doel op zich.
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4 Casus: het NOS-Journaal
4.1 Onderzoeksmateriaal
Het lijkt er sterk op dat er vooral een omslag in het denken over het klimaat heeft plaats gevonden in
het najaar van 2006. Om die toename in aandacht en eventuele inhoudelijke verandering in
perspectief in de nieuwsberichtgeving te kunnen plaatsen moet er een langere periode bestudeerd
worden. Pas dan komen verschuivingen en sleutelmomenten duidelijk naar voren. Om de nieuwsitems
voor en na deze tijd in kaart te brengen werden nieuwsitems voor een periode van 2 jaar (van
september 2005 tot en met augustus 2007) geïnventariseerd. Een langere periode zou niet haalbaar
zijn binnen de omvang van dit onderzoek.
Hoewel er verschillende grote nieuwsbulletins en actualiteitenrubrieken op de Nederlandse
televisie zijn die berichten over klimaatverandering, zoals RTL Nieuws, het NOS Journaal, Netwerk,
EenVandaag en NOVA, beperkt deze studie zich tot het NOS Journaal van 20:00 uur. Waar in deze
scriptie over het NOS Journaal gesproken wordt, betreft het dit “achtuurjournaal”. Andere
uitzendingen blijven buiten beschouwing. Allereerst is er gekozen voor een echt nieuwsbulletin in
plaats van een actualiteitenrubriek, omdat het format van korte items programmamakers dwingt om
in korte bewoordingen en met beperkt beeldmateriaal over klimaatverandering te berichten. Dat
betekent naar alle waarschijnlijkheid dat er vaker een specifieke invalshoek gekozen moet worden,
informatie in korte, pakkende zinnen wordt verpakt en simpelweg niet alle nuances en perspectieven
aan bod kunnen komen; iets wat in actualiteitenrubrieken, die per uitzending slecht een aantal
langere items hebben, in theorie beter mogelijk is. De korte duur van de items maakt het ook mogelijk
om meer verschillende items te analyseren. Een tweede reden voor de keuze voor nieuwsbulletins is
het feit dat deze in Nederland sinds jaar en dag tot de best bekeken televisieprogramma’s behoren
(Stichting KijkOnderzoek; NOS 2010). Dit houdt in dat de berichtgeving over klimaatverandering in
deze programma’s de berichten zijn die het vaakst en door de meeste Nederlanders gezien worden.
Tenslotte zijn in dit onderzoek ook om praktische redenen alleen de nieuwsberichten van het NOS
Journaal geanalyseerd: de beelden van NOS Journaal uitzendingen worden beter gearchiveerd en
geïndexeerd, en zijn publiek beschikbaar. Voor eventueel vervolgonderzoek zou een vergelijking met
het RTL Nieuws of met de diverse actualiteitenrubrieken waardevol zijn.
Om de diverse items over klimaatverandering op het NOS Journaal te inventariseren heb ik
gebruik gemaakt van het beeldarchief op de website van het NOS Journaal (www.nosjournaal.nl), en
het archief van Beeld en Geluid (www.beeldengeluid.nl). Er is van beide archieven gebruik gemaakt
aangezien de site van het NOS Journaal alleen het beeldmateriaal van de items bevat, maar niet de
tekst van de nieuwslezers, terwijl Beeld en Geluid niet voor alle dagen een volledige of correcte
beschrijving van de inhoud van het journaal geeft, waardoor sommige items buiten de selectie zouden
kunnen vallen. Bij de items op de website van de NOS wordt een quote of beschrijving van de
reportagebeelden gegeven, terwijl Beeld en Geluid titels toekent aan de volledige items. Om te
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bepalen welke items aangemerkt kunnen worden als berichten over klimaatverandering werden vooraf
enkele criteria opgesteld. Om te voorkomen dat relevante items bij voorbaat uitgesloten zouden
worden zijn de criteria bewust ruim gehouden en is de lijst later herzien. Alle items waar een van de
volgende relevante woorden of thema’s in de titel of omschrijving was opgenomen werd opgenomen
in een eerste selectie:
•

Alle items die direct spreken over klimaat, klimaatverandering, temperatuurstijging- of

daling, opwarming van de aarde, broeikaseffect, zonnestraling, stijging van de zeespiegel,
CO²(-uitstoot), de film An Inconvenient Truth, klimaatrapporten, Al Gore of het milieu.
•

Alle items over en verwijzingen naar (extreme) weersomstandigheden als sneeuwval,

droogte, overstromingen, hitte, kou, stormen (orkanen, cyclonen), enzovoort.
•

Alle items over verschillende vormen van energie(opwekking), zoals windenergie en

windmolens, steenkolencentrales, biobrandstof, energiebedrijven, kernenergie, palmolie, etc.
•

Alle

items

over

ijskappen,

gletsjers,

oerwouden,

koraalriffen

en

andere

natuurverschijnselen die aan verandering onderhevig zijn.
•

Alle items over luchtvaart, vervuilende industrie, uitstoot, uitbreiding van vliegvelden,

vervuilend verkeer (roetfilters), etc.
•

Alle items over conferenties, congressen, topontmoetingen en politieke uitspraken met

als thema energie en / of vervuiling
Deze voorlopige selectie leverde een lijst op met 372 items. Omdat de criteria er in sommige gevallen
toe leidden dat irrelevante items werden opgenomen in de lijst is deze vervolgens herzien. Alle items
waarin op basis van de titel, de omschrijving, of het op de website van de NOS beschikbare video's
geen directe link met klimaatverandering leek te zijn en waar die ook niet gelegd leek te worden in
het nieuws, werden verwijderd. Dit resulteerde in een corpus van 132 items.
De nieuwsitems vertonen een grote diversiteit in lengte, toon en stijl. Een aantal items bestaat
uit korte beelden begeleid door een tekst van de nieuwslezer, terwijl andere items vele minuten
duurden en beeldmateriaal, grafieken en modellen en interviews bevatten, toegelicht door een
verslaggever. Het merendeel van de items behandelde het onderwerp klimaatverandering naar
aanleiding van een recente of aanstaande gebeurtenis die direct in verband wordt gebracht met het
klimaat. Een paar belangrijke gebeurtenissen waren bijvoorbeeld de volgende:
•

De premiere van An Inconvenient Truth, de klimaatfilm van Al Gore in oktober 2006.

•

De klimaattop van de VN in Nairobi in november 2006.

•

De publicatie van het VN-klimaatrapport door het Intergovernmental Panel on Climate

Change (IPCC) in februari 2007.
•

De EU-top in maart 2007 waar klimaatplannen centraal stonden.

•

Het wereldwijde klimaat-muziekevenement Live Earth in juli 2007.

Naast deze gebeurtenissen waren er ook items over technologische ontwikkelingen op het gebied van
groene energie, maatregelen voor vermindering van CO ² uitstoot, verkiezingscampagnes voor de
Tweede Kamer verkiezingen, bijzondere weersomstandigheden, plannen en voorstellen van politici, de
AutoRAI, problemen en maatregelen in het buitenland en berichten en onderzoeken van
16

milieuorganisaties. Tenslotte waren er ook items die geen directe aanleiding leken te hebben,
waaronder een dossier over de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland dat in delen
verspreid over enkele uitzendingen vertoond werd. Het overzicht van nieuwsitems lijkt soms niet
continu en incompleet. Dat wordt veroorzaakt door het grote aantal journaalbulletins dat het NOS
dagelijks uitzendt. Meestal zijn er 10 tot 13 uitzendingen per dag, wat betekent dat onderwerpen die
's ochtends of 's middags al behandeld zijn niet altijd in het acht uur journaal terugkeren. In enkele
gevallen betekent dit dat relatief belangrijke onderwerpen niet of nauwelijks in het acht uur journaal
voorkomen.
Juist sleutelmomenten, crisismomenten, veranderingen laten vaak zien waar partijen staan,
waar discoursen botsen, waar onderhandeld wordt over de inhoud van het discours en de richting. De
discourstheorie van Laclau en Mouffe richt zich daarom op deze verandermomenten. Omdat het in het
kader van dit onderzoek onmogelijk was alle items te analyseren richt deze analyse zich op die
periodes binnen de selectie van twee jaar die het meest relevant zijn. Zoals de lijst met journaalitems
laat zien waren er eind 2005 en in de eerste helft van 2006 maar weinig berichten over
klimaatverandering op het NOS Journaal. Met uitzondering van de maand mei werd er slechts
sporadisch aandacht aan het onderwerp besteed: in de zomermaanden van 2006 was er zelfs geen
enkel nieuwsitem over klimaatverandering in het NOS Journaal van 20.00 uur. Daar kwam
verandering in toen de klimaatfilm An Inconvenient Truth van Al Gore verscheen. Vanaf het moment
dat de film in Amerika enig succes had, werd klimaatverandering een belangrijk thema in het
Nederlandse televisienieuws, en dat is het sindsdien gebleven. De periode vanaf het verschijnen van
An Inconvenient Truth is daarom een belangrijke fase in het debat en de nieuwsberichtgeving. In de
zomer van 2006 verscheen de film in de Verenigde Staten en vanaf september kreeg het de eerste
aandacht. Bovendien verschenen tegelijkertijd andere items over klimaatverandering. De Nederlandse
première van An Inconvenient Truth vond plaats in oktober. In november waren er tenslotte berichten
over een klimaattop van de VN en over hoge temperaturen. Om een goed beeld te vormen van deze
periode zijn de items uit de maanden september, oktober en november geanalyseerd.
Een tweede moment binnen de selectie dat opvalt is de verschijning van het klimaatrapport
van de IPCC in opdracht van de Verenigde Naties, in februari 2007. Na de populair-wetenschappelijke
aandacht voor het onderwerp middels de film van Al Gore was dit een belangrijk moment waarop de
problematiek wereldwijd ook meer politieke aandacht en erkenning kreeg, gekoppeld aan een meer
neutrale, wetenschappelijke onderbouwing. Omdat ook op deze publicatie een periode met veel
berichtgeving over klimaatverandering volgde en de serieuzere onderbouwing van de problematiek
door het klimaatrapport misschien tot een andere berichtgeving leidde worden alle items uit de
maanden februari en maart geanalyseerd.

4.2 Toegepaste discoursanalyse
Het analytische kader van dit onderzoek wordt gevormd door de order of discourse van
klimaat(verandering). Oftewel, de analyse richt zich op de diverse discoursen over klimaatverandering
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die strijden naar dominantie. De brede opvatting van discours van Laclau en Mouffe en de
bijbehorende ideeën over de samenleving hebben gevolgen voor deze analyse. Waar Gee, Van Dijk,
Fairclough en anderen concrete, toepasbare methoden hebben ontwikkeld voor analyse op woord- en
tekstniveau, daar zijn Laclau en Mouffe niet erg duidelijk over de te gebruiken methoden. Het mag
duidelijk zijn dat minutieuze studies van woordgebruik, nadruk, zinsconstructie en dergelijke zoals die
in andere benaderingen voorkomen niet passen binnen het meer abstracte, bredere karakter van de
discourstheorie van Laclau en Mouffe. Een te gedetailleerde aanpak betekent in de eerste plaats dat
het vrijwel onmogelijk wordt om grotere hoeveelheden teksten te analyseren, terwijl in mijn ogen
daarin juist de kracht schuilt van discoursanalyse. Bovendien blijft de analyse met een zo
gedetailleerde aanpak mogelijk te dicht bij de tekst zelf. Juist de vertaalslag naar discours op een
hoger niveau zou de kracht moeten zijn van een goede analyse, niet de minutieuze omschrijving van
de data. Dit onderzoek beoogt een goede tussenweg te zijn.
Ondanks de beperkte methodologische hulpmiddelen in de discourstheorie van Laclau en
Mouffe biedt hun model wel een aantal handreikingen voor de analyse. Bij een tekst (artikel,
journaalitem, afbeeldingen) moet de vraag gesteld worden welk discours er uit naar voren komt en
welke discoursen mogelijk uitgesloten worden. De knooppunten van discoursen die naar voren komen
en de relaties die gelegd worden met andere (hoofd)begrippen (“master signifiers”, Jørgensen &
Phillips 42) geven daarvoor aanwijzingen. De equivalentieketens van bij elkaar horende begrippen en
tegengestelde equivalentieketens helpen om discoursen te herkennen. Vooral wanneer begrippen in
verschillende betekenissen gebruikt worden (“floating signifiers”) verdient dit de aandacht, omdat dit
kan wijzen op betekenisverschillen tussen discoursen. Ik probeer in dit onderzoek de netwerken van
betekenis bloot te leggen. Daarbij volgt de analyse drie stappen, volgens de aanpak zoals Fairclough
(1992:73) die voorstelt: beschrijven, interpreteren en verklaren. Hoewel de discourstheorie die
Fairclough aanhangt verschilt, is Fairclough concreter over de algemene aanpak van de analyse. Voor
de discourstheoretische interpretatie en duiding van het materiaal baseer ik me desondanks op de
ideeën van Laclau en Mouffe.
In de eerste plaats bekijk ik de journaalitems uitgebreid om bekend te worden met het
onderwerp en de manier waarop het globaal gerepresenteerd wordt en beschrijf ik de journaalbeelden
en transcribeer ik de tekst van de items, omdat het zo eenvoudiger is om woorden, betekenissen,
identiteiten en uitingen in verschillende items te vergelijken. In de tweede stap vindt de
daadwerkelijke analyse plaats waarbij per item de betekenissen van beelden en tekst geïnterpreteerd
worden. In de derde en laatste stap worden verbanden gelegd en verklaringen gezocht voor de
betekenissen in de items.
Zowel Jørgensen & Phillips (21) als Gee (94) wijzen ook op de beperkingen van
discoursanalyse. De validiteit van de analyse kan juist door de achterliggende theorie in het geding
komen. De onderzoeker is zelf immers onderdeel van het discours en de samenleving waar hij
onderzoek naar doet. Dat betekent

dat de

onderzoeker nooit geheel blanco naar

het

onderzoeksonderwerp kan kijken. Veel van de opvattingen die als feitelijk of als vanzelfsprekend
worden beschouwd in het onderzochte materiaal zullen dat ook zijn voor de onderzoeker. Als
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onderzoeker moet je daarom afstand bewaren ten opzichte van het onderwerp en alles in twijfel
treken. Een ander probleem vormen de resultaten van het onderzoek. Als we op basis van het sociaal
constructivisme aannemen dat we zelf onze waarheden creëren, dan is een achterliggende waarheid
of realiteit niet te achterhalen. Dat betekent ook dat de “waarheden” die uit het onderzoek naar voren
niets anders zijn dan een discours over de onderzochte discoursen. Hiermee is het onderzoek niet
automatisch nutteloos of minder valide. Het vereist wel dat je je als onderzoeker nog bewuster moet
zijn van je eigen subjectiviteit. Argumenten en conclusies moeten logische redeneringen volgen en
duidelijk gestaafd worden door het materiaal; als een andere onderzoeker vergelijkbare patronen zou
herkennen en de beweringen voor de lezers aannemelijk en goed onderbouwd zijn, dan is er sprake
van een hoge validiteit.
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5 Analyse
Voor de analyse zijn 25 items van het journaal bekeken, getranscribeerd en geanalyseerd. In Bijlage 2
zijn de transcripties en omschrijvingen van het beeldmateriaal opgenomen. Voor de exacte inhoud van
de items verwijs ik naar deze bijlage. Hier zal ik vooral ingaan op de identiteiten, de argumenten en
het discours dat naar voren komt in de items, ondersteund door voorbeelden uit het materiaal. De
twee perioden die geselecteerd zijn voor de analyse worden hieronder apart besproken.

5.1 Najaar 2006
5.1.1 Materiaal
De selectie van onderwerpen van het NOS 20.00 uur Journaal uit het najaar van 2006 bestaat uit 10
items over grofweg 5 deelonderwerpen, variërend in lengte van slechts 28 seconden tot ruim 6
minuten (zie Tabel 1). Twee items gingen over de film An Inconvenient Truth van Al Gore, die eerst in
Frankrijk en vervolgens in Nederland in première ging.

Nr. Datum Titel
01 04-09-06 Al Gore succesvol in Amerika met film
broeikaseffect
02 17-09-06 18 gemeenten deden mee aan autovrije dag
03 06-10-06 Film Al Gore in Nederland in première
04 20-10-06 Topconferentie EU in Finland
05 21-10-06 Nederland niet voorbereid op overstromingen
06 31-10-06 Klimaatprobleem moet meer aandacht krijgen
07 06-11-06 VN-klimaattop in Nairobi van start
08 10-11-06 Bijzonder zacht herfstweer dit jaar
09 12-11-06 Grootste groene proefrit van Nederland
10 19-11-06 Herfst 2006 breekt warmterecord
Tabel 1. NOS 20 uur Journaal-items najaar 2006

Duur Pos.
over 03:06 13
01:08
04:00
06:08
02:38
02:48
00:28
01:40
02:46
01:55

4
10
1/2
1
3
7
13
9
10

In headline
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee

Er waren eveneens twee items over topconferenties, van de EU en de VN, waarbij energie en klimaat
belangrijke onderwerpen waren. Het item over de EU was het langste item uit de selectie en bestond
feitelijk uit twee onderdelen. In de eerste plaats behandelde het de Europese energiemarkt en de
afhankelijkheid van Rusland, terwijl in het tweede deel kernenergie aan bod kwam als alternatief voor
de afhankelijkheid. Het item over de VN ging wel in de eerste plaats over klimaatproblematiek en was
het kortste item in de selectie. Twee items gaan over de warme herfst van 2006. In een van de items
(08) wordt niet gerept over klimaat, maar in het tweede item (10) dat in feite terug grijpt op hetzelfde
onderwerp wordt die link wel gelegd. Om die reden is het eerste item ook opgenomen in de selectie.
Nog eens twee items behandelen de gebrekkige aandacht voor het klimaatprobleem en de mogelijke
gevolgen (overstromingen). Tenslotte waren er twee items over milieuvriendelijke evenementen; een
autovrije dag in 18 gemeenten en een “groene proefrit”. Het item over de autovrije dag (02) bevat
geen directe verwijzing naar het klimaat, maar is toch opgenomen, omdat auto's in overige items een
veelgebruikt symbool zijn van CO² uitstoot en klimaatverandering en het item gaat over zuinige,
milieuvriendelijke auto’s.
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De items waren de eerste klimaatgerelateerde berichten in het 20.00 uur journaal na de
zomer van 2006 en stonden tevens aan het begin van een periode waarin klimaatverandering een
terugkerend thema werd. Ondanks de toename van de berichtgeving in deze periode is het nog geen
heel belangrijk thema in het NOS Journaal als gekeken wordt naar het aantal items, de positie van de
items in het journaal en de globale inhoud. Het merendeel van de items kwam pas later in de
uitzending aan bod en werd niet aangekondigd als hoofdonderwerp tijdens de leader. Uitzonderingen
waren de items over de EU-conferentie in Finland en het item over de Nederlandse waterhuishouding
waarmee het Journaal geopend werd. Beide refereerden wel aan klimaatverandering maar gingen
hoofdzakelijk over een ander onderwerp. De twee items over de warme herfst van 2006 werden laat
in het nieuws getoond, wat verklaarbaar is aangezien ze vooraf gingen, en gekoppeld waren, aan de
weersverwachting. In totaal waren er in het belangrijkste dagelijkse NOS bulletin in 3 maanden dus
slechts 10 berichten te zien die gerelateerd waren aan klimaatverandering. Ongeveer de helft van die
berichten ging bovendien niet in de eerste plaats over klimaatverandering.
Uit de analyse van de eerste periode komt een vrij eenduidig, dominant discours over
klimaatverandering naar voren. Dit discours is grafisch weergegeven in Figuur 1. Aan de hand van het
theoretisch kader van Laclau en Mouffe zal ik het discours bespreken.

Figuur 1. Schematische weergave klimaatveranderingsdiscours.
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5.1.2 Groepen, identiteiten en maatschappelijke verhoudingen
In de berichtgeving over klimaatverandering komen verschillende groepen en identiteiten aan de orde
die verschillende subjectposities innemen binnen de discursieve structuur. De identiteit van deze
groepen en personen wordt met andere woorden bepaald in relatie tot andere identiteiten en
knooppunten in het discours. De belangrijkste identiteiten en groepen binnen de order of discourse
zijn (in het model aangegeven met rode stippellijnen):
•

de politiek,

•

milieuorganisaties,

•

de wetenschap,

•

Al Gore

en in mindere mate:
•

de burgers, en

•

het bedrijfsleven.

Daarnaast komen op internationaal vlak Nederland, de EU, Amerika en de (Derde) Wereld aan bod.
Het zijn deze groepen en identiteiten die binnen de order of discourse in relatie to elkaar en tot
knooppunten het discours articuleren. Alvorens in te gaan op die verschillende knooppunten zal ik hier
dan ook de identiteiten en verhoudingen daartussen bespreken.
Opvallend genoeg komen er binnen het thema klimaatverandering in deze periode weinig
specifieke personen aan bod in het nieuws. Er wordt vooral over groepen gesproken. Wanneer
individuele personen een rol spelen, dan handelen of spreken zij doorgaans duidelijk namens een
groep waartoe zij behoren. Politici worden wel bij naam en toenaam genoemd, maar hun uitspraken
worden bezien in het licht van de (partij)politiek, of in het geval van Balkenende of Bush de
wereldpolitiek; burgers geven hun mening over de warme herfst, maar worden niet bij naam
genoemd en zijn in die zin representanten van de “gewone burgers” en geen individuen met een
eigen identiteit.
Uitzondering is de Amerikaanse ex-vicepresident Al Gore, die een centrale rol in het discours
inneemt, mede doordat zijn film aanleiding is voor een deel van de berichtgeving. Enerzijds wordt zijn
identiteit gearticuleerd in relatie tot de politiek. Nieuwsitems verwijzen naar zijn verleden als
vicepresident van de VS, zijn kandidaatschap voor president van de VS en zijn politieke loopbaan.
Tegelijkertijd wordt Gore neergezet als het boegbeeld van de milieubeweging, of althans als
voorstander

van

stevige

maatregelen

om

de

volgens

hem

rampzalige

gevolgen

van

klimaatverandering tegen te gaan. Dit vormt een paradoxaal spanningsveld voor de identiteit van Al
Gore. Hij behoort tot twee groepen die traditioneel tegenover elkaar staan in de berichtgeving, zoals
ook blijkt uit de vraag van de verslaggever: “bent u activist óf politicus”. Zijn antwoord dat hij
herstellend politicus is bevestigt de tegenstelling en geeft tegelijkertijd een kwalificatie aan de politiek,
waar ik dadelijk op terug zal komen. Eigenlijk is er sprake van een sociaal antagonisme: twee
identiteiten die elkaar uitsluiten. Gore's reactie is een actieve rearticulatie van zijn positie als politicus
én als activist, volgend op een dislocatie, een verstoring van zijn identiteit. Gore probeert met zijn
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boodschap iedereen aan te spreken (“We have to act together”) en zet zich daarbij ook neer als
bezorgd burger en wordt zo een soort messias. Die eerste invulling van zijn identiteit - als activist wordt echter ondergesneeuwd in het nieuws, waarin vooral de politieke implicaties van zijn boodschap
besproken worden. Waar de autoriteit van Gore lijkt te berusten op zijn politieke verleden, daar wordt
zijn boodschap gelijkgesteld aan die van de milieugroeperingen. In die hoedanigheid vormt Al Gore
een sleutelrol tussen de politiek en de milieubeweging. De identiteit van Gore fungeert hier mogelijk
als een hegemonistische interventie die de opname van betekenissen uit het milieudiscours in het
politieke klimaatdiscours mede mogelijk maakt.
Een centrale rol binnen de discursieve structuur is weggelegd voor de politiek, die
gepositioneerd is tegenover wetenschap, burgers en de milieubeweging. Waar wetenschap als
feitelijk, oninteressant en relatief onbelangrijk wordt gerepresenteerd, daar is politiek het centrale
platform waar de maatschappij om lijkt te draaien. Uit het nieuws blijkt dat er binnen de wetenschap
al lang consensus is over klimaatverandering. Toch is het onderwerp pas interessant geworden door
de politieke aandacht. In de politiek, daar ligt de macht; politici maken de belangrijke keuzes. Dat wat
niet “Den Haag” is, daar hoeven we weinig van te verwachten; burgers en bedrijfsleven komen
nauwelijks aan bod. Terwijl de politiek gearticuleerd wordt in relatie tot bewustzijn van problemen en
maatregelen - en daarmee verwachtingen van de media en de burgers ten opzichte de politiek worden
gecreëerd is er tegelijkertijd een wantrouwen in diezelfde politiek, zoals ook blijkt uit de uitspraak van
Al Gore: “de” politiek is het nooit eens en forse maatregelen worden niet verwacht. De politiek wordt
zo afgeschilderd als één, zij het versplinterde, falende groep. In feite valt die fragmentatie mee: op
het gebied van klimaatverandering blijkt uit hetzelfde nieuws dat er eigenlijk maar twee of drie
groepen bestaan: enerzijds zijn er de linkse partijen en de CDA die spreken van een ernstig
klimaatprobleem en roepen om harde maatregelen. Anderzijds is het eveneens de CDA die meent dat
Nederland al genoeg onderneemt en is het de VVD die de problematiek overdreven noemt en de
kosten van maatregelen te hoog. De uitvergroting van het politieke conflict lijkt te ontstaan door de
voorkeur voor en het belang dat gehecht wordt aan de politiek binnen het bestaande discours. Voor
de verkiezingscampagne geldt dit nog meer, omdat het een sleutelmoment is binnen het politieke
discours en omdat de media ook van groter belang zijn voor de politiek in deze periode. Doordat de
tegengeluiden van rechtse partijen nauwelijks aan bod komen lijkt de onenigheid echter niet erg groot
en is er toch sprake van één groep.
De milieubeweging is opvallend aanwezig binnen het discours. Hoewel ze de politiek tot
verantwoording roept en stelt dat de politiek weinig doet, liggen de ideeën dicht bij die van de
meerderheid van de (centrum)linkse partijen. Dat milieugroeperingen als serieuze gesprekspartner
getoond worden in het nieuws, geeft aan dat zij zich dicht bij het politieke centrum bevinden. De roep
om verantwoording aan het adres van politici en de acties van de beweging (zoals een autovrije dag)
wekken zelfs de indruk dat zij daadkrachtiger zijn dan de politiek. De identiteit van de milieubeweging
wordt in dit discours mede gepositioneerd door de wetenschappelijke onderbouwing van de
problematiek. Omdat wetenschap als feitelijk en betrouwbaar gezien wordt, zijn milieuorganisaties
binnen het klimaatdiscours ook serieus te nemen.
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Burgers worden gepositioneerd in tegenstelling tot de politiek en de wetenschap. Waar de
politiek daadkrachtig zou moeten zijn, daar zijn de burgers juist afwachtend en pragmatisch. Terwijl
de

wetenschap

zich

bezighoudt

met

de

onderbouwing

en

de

mogelijke

gevolgen

van

klimaatverandering is de burger meer geïnteresseerd in het dagelijkse weer. Klimaatverandering is
volgens het NOS Journaal letterlijk “ver van hun bed” voor de meeste mensen; het dagelijks weer is
interessanter (warm weer is “wel fijn”); en een milieuvriendelijke auto is alleen de moeite waard “als
hij niet te veel kost”. De ontstane subjectpositie van de burgers bepaalt dat zij nauwelijks een rol van
betekenis in het debat hebben. Niet als het gaat om hun inschatting van de problematiek en ook niet
als het gaat om de maatregelen die ze zouden kunnen nemen.
Hoewel nieuws doorgaans vaak de nadruk legt op conflict, is er ook geen aandacht voor
eventuele sceptische opvattingen van burgers, waarmee hun belang in het debat verder
gemarginaliseerd wordt. Op nationaal niveau of zelfs wereldwijd niveau is het standpunt van de
burger ondergeschikt en geen nieuws als het gaat om klimaatverandering. Ook maatschappelijke
organisaties als de ANWB hebben in deze periode geen rol van betekenis en worden vooral
gearticuleerd met betrekking tot wat ze niet zijn (politiek, wetenschap, milieubeweging) of hebben
(macht, verantwoordelijkheid). In het item over een groene proefrit lijkt de ANWB weliswaar aandacht
te besteden aan klimaatproblematiek, maar even goed wordt de organisaties als hypocriet en
afwachtend weggezet in het item. De nadruk ligt in het item op tegenstrijdige activiteiten van de
ANWB en op technologische oplossingen voor vermindering van CO²-uitstoot. Dat juist bij dat tweede
thema een politicus in beeld en aan het woord komt (staatssecretaris Van Geel, CDA) is geen toeval;
de wetenschap en vooral de politiek zijn de groepen waar we verandering en oplossingen van kunnen
en moeten verwachten.
Andere groepen die in het journaal gerepresenteerd worden rondom klimaatverandering zijn
landen en gebieden. Nederland als natie wordt daarin vrijwel gelijkgesteld aan de nationale politiek en
premier Balkenende, en wordt afgezet tegenover de Europese Unie, Amerika en de Derde Wereld.
Nederland

wordt

daarbij

vooral

gearticuleerd

in

verband

met

de

maatregelen

tegen

klimaatverandering die het neemt in tegenstelling tot de EU en met name Amerika. Ook de EU wordt
zo tegenover Amerika geplaatst. Het algehele discours benadrukt dat Nederland relatief veel doet als
het gaat om milieu- en klimaatproblematiek, terwijl Amerika als land op dat gebied een slechte naam
heeft. Amerika wordt zo als totaliteit gepositioneerd in relatie tot een tekort aan maatregelen. Dat
sommige staten in de VS zeker zo veel doen tegen klimaatverandering als Nederland blijft daardoor
buiten beschouwing. Tegelijkertijd wordt Nederland ook gearticuleerd in verband met de mogelijke
gevolgen, omdat Nederland als laag land grote risico's loopt bij stijging van de zeespiegel. Aangezien
Nederland echter voldoende maatregelen zou nemen zijn die gevaren maar relatief, zo lijkt het nieuws
te zeggen. Wel veel risico lopen Derde Wereldlanden, omdat die de middelen niet hebben om
maatregelen te nemen. Dat die problemen minder belangrijk zijn binnen het Nederlandse
klimaatdiscours blijkt wel uit het zeer beknopte item over de VN top.
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5.1.3 Knooppunten, elementen en momenten
Binnen een discours zijn knooppunten begrippen die bepalend zijn voor de betekenis van andere
begrippen. De specifieke combinatie, of articulatie, van deze betekenissen vormt de kern van een
discours. Binnen het discours over klimaatverandering dat naar voren komt in het NOS Journaal van
najaar 2006 vallen een aantal belangrijke knooppunten op, die ik zal toelichten aan de hand van
voorbeelden uit het materiaal.
Klimaat en klimaatverandering
Allereerst is dit het begrip klimaat zelf, dat duidelijk gearticuleerd is in relatie tot de oorzaken en de
gevolgen van klimaatverandering. Het klimaat wordt in het NOS Journaal beschouwd als veranderlijk
en klimaatverandering wordt gelijkgesteld aan het broeikaseffect en opwarming van de aarde; twee
termen die voortdurend als synoniemen voor klimaatverandering worden gebruikt. Hoewel
klimaatverandering een complex proces is, waarbij ook andere factoren en processen dan
broeikasgassen en het broeikaseffect een rol spelen, wordt hier een beperkte betekenis van
klimaatverandering gehanteerd. Waar in andere media in deze periode met enige regelmaat
sceptische berichten verschijnen of teksten waarin ook tegengeluiden te horen zijn, wordt
klimaatverandering in het journaal als een vaststaand feit beschouwd en is het geen onderwerp van
discussie. In het eerste item wordt herhaaldelijk gesproken over de “film over het broeikaseffect” en
“een hoofdfilm over het veranderende klimaat”. Deze beschrijvingen en de tekst “Al Gore waarschuwt
op indringende wijze voor de opwarming van de aarde”, worden nergens voorzien van commentaar.
Het hele item is doorsneden met fragmenten en citaten uit de film, zonder enig weerwoord. Het
interview in het item met Al Gore gaat slechts in op de gevolgen van klimaatverandering, wat
suggereert dat die verandering op zich al duidelijk is. Dat klimaatverandering een probleem is, is
volgens de berichtgeving een feit, getuige ook de vraag naar aanleiding van de film: “Maar wordt de
ernst van het probleem wel genoeg gevoeld? In de verkiezingscampagnes bijvoorbeeld?” In het item
over de EU-top in Finland zegt verslaggever Paul Sneijder: “Premier Balkenende heeft de top
aangegrepen om te pleiten voor meer actie tegen de opwarming van de aarde.” In andere items
wordt gesproken over “het wassende water dat onvermijdelijk komt”, “het klimaatprobleem”,
“maatregelen tegen het broeikaseffect”, “In Nederland en West-Europa gaat de opwarming van de
aarde sneller”. In het laatste item over de warme herfst spreekt Erwin Kroll zijn verbazing uit over het
idee dat klimaatverandering iets nieuws zou zijn en stelt voice-over Astrid Kersseboom “er is wel
degelijk iets aan de hand met ons klimaat en dat is niet iets van de laatste tijd”. De warme herfst is
voor een gedeelte “gewoon de opwarming van de aarde”. Blijkbaar is opwarming van de aarde
vanzelfsprekender dan warm weer. Een weerwoord is nauwelijks te horen, maar de maatschappelijke
of wetenschappelijke discussie hierover speelde blijkbaar nog wel, getuige de opmerkingen van Erwin
Kroll en de verslaggever in hetzelfde item. Ze gaan op deze momenten in tegen de mening van
sceptici, ongelovigen en tegenstanders, maar die komen zelf niet aan bod in het NOS Journaal in deze
periode. Daarmee lijkt de betekenis van het begrip klimaat en ook klimaatverandering in grote mate
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gefixeerd te zijn in het klimaatdiscours in het NOS Journaal. Klimaatverandering als knooppunt is
binnen het discours een moment.
Oorzaken van klimaatverandering
De betekenis van klimaatverandering staat niet op zichzelf, maar is zoals gezegd gearticuleerd in
relatie tot de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. In vrijwel alle uitingen wordt, zonder er
aandacht aan te besteden, aangenomen dat de mens dé grote boosdoener is als het gaat om
klimaatverandering. Dat klimaatverandering ook een natuurlijk proces is en opwarming naast
menselijke invloeden ook andere oorzaken kan hebben, komt nauwelijks aan bod. Alleen in het item
over de warme herfst zegt het KNMI dat de opwarming in Nederland van de laatste jaren voor de helft
“ook het weer” is. In de meeste gevallen is klimaatverandering voor het NOS dus automatisch
antropogene klimaatverandering, wat ook de gelijkstelling van klimaatverandering aan het
broeikaseffect deels verklaart. Waar andere media zoals kranten 1 , of websites 2 ruimte laten voor
wetenschappelijke twijfel over de (mate van) invloed van de mens of sceptische reacties van burgers
een plek geven in de berichtgeving, daar is die inbreng bij het NOS Journaal in deze periode geheel
afwezig. In het eerste item wordt het citaat “Scientific consensus is, that we are causing global
warming” uit An Inconvenient Truth niet als politiek statement gebracht, maar als een waarheid, door
het niet van commentaar te voorzien. De begeleidende beelden van smog, rokende schoorstenen en
druk stadsverkeer, die ook in andere items terugkomen versterken dat beeld.
De Nederlandse politici hebben het rond de première van de film alleen over plannen om onze
CO²-uitstoot te verlagen, net als premier Balkenende die in Finland roept om meer aandacht voor
schone energie om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De uitstootmaatregelen staan met
andere woorden centraal, wat telkens duidelijk maakt dat onze vervuiling (die door maatregelen
ingeperkt zou moeten worden) de oorzaak is. In samenhang met klimaatverandering is de oorzaak, de
vervuiling door de mens, ook gefixeerd. Deze specifieke articulatie zorgt ervoor dat aan
klimaatverandering vooral de betekenis van broeikaseffect en opwarming gegeven wordt, omdat dát
de gevolgen zijn van de rol van de mens, de oorzaak die de meeste aandacht krijgt. Uitstoot van
broeikasgassen is binnen dit discours niet een natuurlijk fenomeen, of een noodzakelijk kwaad, maar
bijna een doodzonde, doordat het gedefinieerd wordt in relatie tot klimaatverandering. Deze
articulatie heeft dus gevolgen voor de betekenis van beide begrippen. Dat zowel klimaatverandering
als de oorzaken zo sterk gefixeerd zijn heeft ongetwijfeld te maken met de bron van onze kennis
hierover: de wetenschap.
Zoals ook later in deze studie zal blijken is de wetenschap binnen het discours in het NOS
Journaal een belangrijke producent van gedeelde waarheden en kennis en wordt op de wetenschap in
zijn algemeenheid een groot vertrouwen gevestigd. Die waarheden worden voor kennis aangenomen;
over de wetenschappers wordt in de periode van dit onderzoek weinig gerept. De wetenschap is in
zekere zin hegemonistisch en het wetenschappelijk discours heeft een hoge mate van objectiviteit in
1
2

Zie bijvoorbeeld Knip in de zomerbijlage 2007 van het NRC Handelsblad.
Zie bijvoorbeeld Smit, op Sync.nl, 9 mei 2007.
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de termen van Laclau en Mouffe: de door wetenschap gecreëerde waarheden en kennis worden
nauwelijks in twijfel getrokken. De nadruk die in de huidige samenleving op het belang van
wetenschap gelegd wordt, zal er dan ook mede voor zorgen dat klimaatverandering en de oorzaken,
gearticuleerd in relatie tot wetenschappelijk onderzoek, als momenten sterk gefixeerd zijn.
Gevolgen van klimaatverandering
De

eventuele

gevolgen

van

klimaatverandering

vormen

ook

een

knooppunt

in

het

klimaatveranderingsdiscours. Hoewel de gevolgen duidelijk betekenis krijgen in combinatie met de
vorige momenten is het als knooppunt niet volledig gefixeerd. Op dit vlak lijkt er strijd te zijn met
alternatieve discoursen, al is die strijd ondergeschikt in het nieuws. De klimaatverandering wordt
zonder uitzondering in alle items waarin klimaatverandering letterlijk aan bod komt omschreven als
“het klimaatprobleem”, “dit grote probleem”, “een van de grote problemen van de 21 e eeuw” en een
“uitdaging”. In de enige, enigszins sceptische uitspraak van Mark Rutte (VVD), over de politieke
plannen rond klimaatverandering schaart hij klimaatverandering onder de meer eufemistische noemer
“milieuproblemen”, die aangepakt kunnen worden “alleen als er economische groei is, als de welvaart
toeneemt”, maar deze uitspraak valt in het niet bij alle andere uitspraken in hetzelfde item. Elders
wordt voortdurend gewezen op “de ernst van de situatie” en “catastrofale” of “mogelijk rampzalige
gevolgen”. Dit is het geval in uitspraken van nieuwslezers en verslaggevers, maar ook in citaten van Al
Gore, linkse politici als Jan Marijnissen (SP) en Diederik Samson (PvdA), alsook de centrum(rechtse)
premier Jan Peter Balkenende (CDA). Opvallend genoeg wordt er juist door de onderzoekers van het
KNMI in het item over de warme herfst niet gerept over de gevolgen van opwarming van de aarde. In
de aansluitende tekst van de voice-over wordt echter wederom gesproken van het klimaatprobleem,
maar wel wordt er in dit item gesteld dat de gevolgen voor Nederland moeilijk in te schatten zijn. In
het item over waterbeheersing wordt daarentegen gezegd dat nu al gevolgen van klimaatverandering
merkbaar zijn in Nederland, zoals een verhoogde neerslag. Hierna wordt direct een vergelijking
gemaakt met de ramp Katrina in New Orleans, al wordt de link met klimaatverandering niet expliciet
gelegd. Wetenschappers stellen echter dat die orkaan niet door klimaatverandering werd veroorzaakt
(Klimaatpanel 2008).
De ernst en de mogelijk extreme gevolgen van klimaatverandering worden dus herhaaldelijk
benadrukt, ook al zijn de gevolgen volgens het KNMI voor Nederland niet eenduidig. Het
beeldmateriaal van de items bevestigt dit vooruitzicht bovendien. In de beide items over de film van
Al Gore en de items over de VN-top, de EU-conferentie in Finland, en het item waarin
milieuorganisaties politici spreken over het klimaat komen beelden voorbij van smeltend en instortend
poolijs, driftende ijsschotsen met zeeleeuwen en ijsberen, woestijnen en uitgedroogde grond en
uitgemergeld en dood vee, meestal als ondersteuning bij een uitspraak over de mogelijke gevolgen
van klimaatverandering. Ondanks dat zeker voor de meeste kijkers nauwelijks in te schatten is of
beelden van ronddobberende ijsschotsen en smeltwater een normaal of een uitzonderlijk natuurlijk
proces weergeven, staan beelden van poolgebieden of gletsjers schijnbaar gelijk aan rampzalige
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gevolgen. Terugkerend zijn in dat opzicht ook grafieken met temperatuurstijgingen en foto's of
animaties van terugtrekkend ijs in het poolgebied.
In het NOS Journaal lijkt de dominante betekenis van de gevolgen van klimaatverandering te
zijn dat deze ernstig en mogelijk zelfs catastrofaal zijn. Er worden echter door het KNMI en Mark
Rutte ook andere betekenissen aan toegekend, waardoor het als moment niet volledig gefixeerd is en
er geen sprake is van een eenduidige betekenis. Verschillende alternatieve discoursen lijken hier
strijdig

met

het

dominante

antropogene

klimaatveranderingsdiscours.

De

gevolgen

van

klimaatverandering vervullen hier dus een rol als zwevende betekenaar ( floating signifier): door
verschillende articulaties (onder ander in de vorm van uitspraken van het KNMI en ook Mark Rutte)
wordt de ernst en dus de betekenis van deze gevolgen verschillend ingevuld, wat effect heeft op het
hele gehanteerde discours. Hier vertonen zich de contouren van een gematigd en een licht sceptisch
klimaatveranderingsdiscours.
Maatregelen tegen klimaatverandering
Een ander knooppunt in het discours wordt gevormd door de maatregelen die al dan niet genomen
moeten worden tegen klimaatverandering. Evenals de gevolgen zijn ook de maatregelen floating

signifiers die door de strijdende discoursen verschillend ingevuld worden. Erkenning van antropogene
klimaatverandering heeft als direct gevolg het besef dat mensen niet alleen klimaatverandering mede
veroorzaken, maar er wellicht ook iets tegen zouden kunnen doen, bijvoorbeeld in de vorm van CO²reductie. Daar kunnen los van angst voor de gevolgen ook economische, politieke, ethische of
religieuze redenen aan ten grondslag liggen. Dát er actie ondernomen moet worden tegen (de
gevolgen van) klimaatverandering wordt in het NOS Journaal als logisch verondersteld. Zo wordt de
problematiek geregeld een “uitdaging” genoemd, wordt Al Gore gevraagd of hij niet iets had moeten
doen toen hij aan de macht was als vicepresident, en lichten politici hun ideeën en plannen toe
waarbij de vraag gesteld wordt of ze wel genoeg doen, of “de ernst van het probleem wel genoeg
gevoeld wordt”. Niet de vraag of er iets moet gebeuren, maar de vraag of er genoeg gebeurt staat
dus voorop. In het NOS Journaal worden de maatregelen als noodzakelijk en hoognodig ingevuld en
gearticuleerd

in

relatie

tot

een

morele

verantwoordelijkheid

en

een

noodzaak

uit

veiligheidsoverwegingen.
Toch zijn er verschillen te zien in betekenis. Zo worden in een enkel citaat van Mark Rutte de
maatregelen gerelateerd aan de hoge kosten die ermee gepaard gaan. De invulling van maatregelen
is hier dus eerder “kostbaar” en “niet dringend”. Ook hier komt een sceptisch discours naar voren dat
klimaatverandering als feit ziet, maar de gevolgen niet als ernstig. Maatregelen vormen dan ook geen
knooppunt in dat discours. De CDA heeft een standpunt dat tussen de dominante betekenis en de
betekenis van de VVD in lijkt te liggen: maatregelen zijn nodig, maar er gebeurt al genoeg. In deze
opvatting lijken de maatregelen gearticuleerd te worden in relatie tot zowel de kosten als de morele
verantwoordelijkheid.
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5.1.4 Lege betekenaars
Morele verantwoordelijkheid en het daarmee samenhangende begrip bewustzijn zijn begrippen die
binnen de order of discours als “empty signifiers” fungeren. Zulke lege betekenaars vormen wel
knooppunten in het discours, maar zijn begrippen die door verschillende groepen of identiteiten
anders ingevuld worden en niet één concrete betekenis hebben. Ze vervullen de rol van een
onmogelijk ideaal binnen een discours en vertegenwoordigen zoveel betekenissen dat ze in feite
betekenisloos zijn.
Bewustzijn
Vooral “bewustzijn” lijkt binnen het discours een voorbeeld van een lege betekenaar. De vraag die in
de items over het klimaat centraal staat is of men zich wel bewust is van de problematiek. Er lijkt
sprake te zijn van een idee dat alles goed komt als iedereen zich maar bewust is van de
klimaatproblematiek. Wat onder dat bewustzijn verstaan wordt verschilt nogal. Er is zeker niet één
gefixeerde betekenis. Waar voor de linkse partijen, het NOS Journaal zelf, Al Gore en de
milieuorganisaties “bewustzijn” een stap lijkt in de richting van maatregelen, daar is bewustzijn voor
het CDA een voldongen feit en een reden om aan te geven dat men op nationaal niveau al voldoende
doet. Voor de VVD is bewustzijn voldoende; maatregelen volgen ooit wel als er geld is.
Als begrip is bewustzijn ook constitutief: door te spreken van bewustzijn en bewustwording,
wordt de onderliggende problematiek niet als theorie maar als feit behandeld, dat we als zodanig
zouden moeten erkennen. Bovendien is bewustzijn binnen de discursieve structuur als lege
betekenaar een concept waar verschillende groepen zich achter kunnen verenigen in hun strijd om
actie te ondernemen tegen klimaatverandering. Het resultaat is een hegemonistisch blok achter de
strijd tegen klimaatverandering.
Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid wordt niet zozeer benoemd in het nieuws, maar er wordt wel aan gerefereerd
binnen het discours. Stappen die genomen moeten worden volgens diverse groepen worden
voorgesteld op basis van een verantwoordelijkheid die ‘we’ zouden hebben. Die kan echter ingegeven
zijn door milieuoverwegingen, zoals bij de milieuorganisaties het geval zal zijn, maar ook uit naam van
veiligheid, een ethisch-christelijke zorgplicht voor de aarde, of een economische reden. Welke
verantwoordelijkheid er gedragen wordt of genomen moet worden is niet geheel duidelijk en wordt
door verschillende groepen en identiteiten anders ingevuld (al komt dit in de nieuwsitems niet
uitgebreid naar voren). Daardoor vervult het begrip net als bewustzijn een bindende rol voor een
hegemonistisch blok van onder andere politieke partijen en milieugroeperingen. Het begrip wordt
echter zo divers ingevuld dat er sprake is van een lege betekenaar.

5.1.5 De politieke en de technologische mythe
Lege betekenaars kunnen ook een meer concrete vorm aannemen, als mythen. Ze verwijzen ook dan
naar onbereikbare idealen, verbeelde totaliteiten, maar hebben wel een meer afgebakende,
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gefixeerde betekenis. Ze vormen een vertekende, ideale representatie van de werkelijkheid, maar
geven tegelijkertijd vorm aan onze samenleving en handelingen. Een duidelijk voorbeeld binnen het
klimaatdiscours in het NOS Journaal is de rol en betekenis van ‘de politiek’.
De politieke mythe
In deze eerste periode lijkt de politiek bij uitstek de groep te zijn die iets te zeggen heeft over
klimaatproblemen en die oplossingen zal (moeten) brengen. Ze wordt als een totaliteit, als één groep
gedefinieerd. In werkelijkheid is er natuurlijk sprake van verschillende partijen die uiteenlopende
visies, belangen en prioriteiten hebben. Daarnaast zijn er (milieu)groeperingen, lobbygroepen, allerlei
overlegorganen en werkvormen en andere groepen in de samenleving zoals bedrijven en burgers die
ook een rol spelen. Toch maakt deze ingebeelde totaliteit tegelijkertijd diezelfde politiek mogelijk: de
macht lijkt gecentreerd en daadkrachtig te zijn, aan die macht wordt de mogelijkheid voor oplossingen
van problemen toegeschreven, en problematiek wordt op nationaal of globaal niveau benaderd.
Belangrijker nog is dat door de nadruk op de politiek als geheel, de burgers, het bedrijfsleven of
andere groepen een ondergeschikte rol lijken te hebben in de klimaatproblematiek. Het discours in het
NOS Journaal lijkt dan ook te benadrukken dat de politiek oplossingen moet verzinnen; bij hen ligt
immers de macht en de mogelijkheid tot verandering.
De mythe van de politiek die het klimaatprobleem ‘wel zal oplossen’, versterkt het bestaande
en gecreëerde beeld van een abstract probleem. Door de bevestiging van de politiek als belangrijke,
centrale entiteit wordt een samenleving geconstrueerd waarin de burger in feite afhankelijk is en zelf
buiten zijn directe levenssfeer weinig kan veranderen. Hoe belangrijk de rol van de politiek in het
nieuws is blijkt uit het feit dat de meeste berichten gaan over de meningen van en interacties tussen
politici. Zelfs die berichten die niet in de eerste plaats over politiek gaan, tonen geregeld politici en
andere talking heads, zoals het tweede item over An Inconvenient Truth, het item over de groene
proefrit en het item over waterbeheersing. Terwijl er voortdurend een sceptische houding is ten
opzichte van de politiek, is onderliggend schijnbaar een besef, hoop of boodschap dat oplossingen van
de politiek moeten komen.
Deze verwachting wordt wel versterkt doordat deze periode de aanloop vormde naar de
verkiezingen voor de Tweede Kamer, waardoor de politiek toch al volop in de belangstelling stond.
Daardoor zijn de verschillende politieke discoursen die strijden om dominantie vermengd met het
klimaatdiscours in het NOS Journaal. Desondanks blijft het opvallend dat ook ten opzichte van andere
groepen en personen de politiek veel aandacht krijgt.
De technologische mythe
Naast ‘de politiek’

is er in deze nieuwsperiode in mindere mate sprake van een mythe rond

technologie en wetenschap. Waar het over maatregelen en CO²-reductie gaat, staan geregeld
technologische oplossingen in de aandacht. Besparen, consuminderen of andere vormen van
gedragsverandering komen niet aan bod, behalve als er sprake is van besparing door moderne
technologie. Zoals al bleek wordt een groot vertrouwen geschept in de wetenschap als geheel en in
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ontwikkeling van nieuwe technologieën in het bijzonder. ‘De wetenschap’ vervult een rol van sociaal
imaginair. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat de wetenschap op de korte termijn kan voldoen aan alle
verwachtingen, wordt voor oplossingen voortdurend in die richting gekeken en is het een vorm van
vooruitgangsdenken waar de andere knooppunten omheen gearticuleerd zijn. In de items over de
groene proefrit en over de EU-top in Finland wordt bijvoorbeeld hoog opgegeven van energiezuinige

multifuel-auto's en vierde-generatie kerncentrales. Er is sprake van een mythe, omdat de
verwachtingen van de wetenschap niet alleen zeer hoog zijn, maar ook omdat het doet vergeten dat
een eventuele aanpak van problematiek niet zonder betrokkenheid van burgers en bedrijfsleven zou
kunnen. Zonder ontwikkeling, acceptatie en implementatie van nieuwe technologieën en zonder
gedragsverandering verandert er weinig. De wetenschap vormt zo een onbereikbaar ideaalbeeld, in
een discours dat de autoriteit van politiek en wetenschap benadrukt.
Net als bij de politiek wordt in het nieuws op de wetenschap gefocust, ten koste van andere
groepen en de gewone burger. Klimaatverandering lijkt wederom niet geconstrueerd te worden als
een probleem van de burger; het blijft, zoals verslaggever Ron Vrezen zelf zegt in het item over de
première, “iets wat heel ver van het bed is van veel mensen”. Opvallend is het item over een autovrije
dag, waarin minder autorijden gepresenteerd wordt als een oplossing tegen luchtvervuiling, wat bij
uitstek een “burgeroplossing” is. Toch wordt een vergelijkbare redenatie niet gevolgd voor
klimaatverandering en wordt klimaatverandering als thema niet genoemd in dit item.

5.1.6 Discours
Samenvattend komt er een duidelijk dominant, antropogeen klimaatveranderingsdiscours naar voren
in het NOS Journaal in deze periode. Volgens dit discours is er sprake van klimaatverandering, die
veroorzaakt wordt door mens en grote gevolgen kan hebben. De natuur is beheersbaar en
beïnvloedbaar: er moeten snel stevige maatregelen genomen worden om ernstige gevolgen tegen te
gaan. Die maatregelen zijn in de eerste plaats een taak voor de politiek, waarbij oplossingen vooral
gezocht moeten worden in technologische vindingen. Belangrijke identiteiten in dit discours zijn de
milieuorganisaties, linkse en centrumpartijen in de politiek en de wetenschap. Opvalllende afwezige
binnen het discours is de burger, die in een afhankelijke rol gepositioneerd wordt. Het discours
bevestigt het beeld dat de problematiek ver af staat van de burger. Dat wordt versterkt in de vele
beelden van poollandschappen en woestijnen.
Naast het dominante discours zijn er in beperkte mate ook alternatieve discoursen te
herkennen, die grofweg als gematigd en skeptisch gecategoriseerd kunnen worden. Deze discoursen
zijn vooral strijdig over de gevolgen van klimaatverandering en maatregelen. Rond die knooppunten
botsen deze discoursen in het NOS Journaal. Gek genoeg komen deze botsingen waarschijnlijk voort
uit verschillen in mening over de oorzaak van klimaatverandering. Desondanks zijn die oorzaken
binnen het NOS Journaal duidelijk als moment gefixeerd: als het gaat om de oorzaken, komt de twijfel
van met name de VVD over de mate waarin de mens een rol speelt in het geheel niet aan bod. Het
gematigde discours lijkt vooral verbonden aan het CDA en burgers. Dit discours zwakt de gevolgen
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van klimaatverandering af en daarmee ook de noodzaak tot zwaardere maatregelen dan de huidige.
Het skeptische discours manifesteert zich eigenlijk alleen in uitspraken van de VVD.
Dat er wel degelijk een discoursstrijd gaande is, blijkt vooral uit de onderwerpen die actief
uitgesloten worden: alle aandacht gaat uit naar de ernst van de problematiek, waardoor onder meer
de voorafgaande discussie over de rol van de mens verdrongen wordt. Opvallend genoeg vertonen de
verschillende discoursen twee belangrijke overeenkomsten: in alle drie ligt de verantwoordelijkheid bij
de politiek en zijn oplossingen vooral technologisch van aard. Zonder uitzondering bevestigen de
discoursen dus de politieke en wetenschappelijke mythe.

5.2 Voorjaar 2007
5.2.1 Materiaal
In de geselecteerde periode in het voorjaar van 2007 bevatte het Journaal van 20.00 uur 15 items
over klimaatverandering, uiteenlopend van 24 seconden tot ruim 5 minuten. Wat direct opvalt aan
deze periode is het grotere aantal nieuwsitems (vijftien berichten in twee maanden ten opzichte van
tien berichten in drie maanden) en de grotere diversiteit aan onderwerpen (zie Tabel 2). De helft van
de onderwerpen werd al in de leader aangekondigd; naar een aantal berichten werd al gerefereerd in
een ander item. Op drie items na waren alle items volwaardige items met een reportage. Puur op
basis van de frequentie, lengte en aankondiging is klimaatverandering in deze periode dus
prominenter aanwezig in het NOS Journaal.
Nr. Datum

11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Titel

01/02/07 Weinig Nederlanders deden licht uit
02/02/07 VN-rapport: klimaat warmer door mens
Bewoner laagste punt Europa niet bang
Boodschap klimaat-chef ook gericht aan China
Lid VN-commissie over klimaatrapport
Milieudefensie eist maatregelen politiek
07/02/07 Achtergronden bij het regeerakkoord
07/02/07 EU wil maatregelen tegen uitstoot kooldioxide
09/02/07 Milieuprijsvraag goed voor 25 miljoen dollar
16/02/07 Eerste warme truiendag in Nederland
20/02/07 Australië bant gloeilampen
21/02/07 Steeds meer bedrijven gaan klimaatneutraal
28/02/07 Kabinetsplannen op milieugebied zijn een ...
07/03/07 Duurzame energie: achterstand voor Nederland
08/03/07 Klimaatplannen centraal op Eurotop
Grootschalig onderzoek naar smeltend poolijs
09/03/07 EU-landen presenteren ambitieus klimaatplan
Europa moet aan de spaarlamp
09/03/07 Bush op tour door Latijns Amerika
24/03/07 Gezamenlijke bouw kernfusiecentrale
Onderzoek ik Nieuwegein naar kernfusie
27/03/07 Milieu centraal op komeende AutoRAI

Duur Pos.

In headline

2:30 2/7
5:07 3

Ja
Ja

2:47
2:55
0:33
0:24
0:35
3:01
1:43
2:34
5:28

Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja

8
9
4
5
5
7
8
6
5

4:55 1

Ja

2:20 3
2:35 9

Nee
Nee

2:27 10

Ja

Tabel 2. NOS 20 uur Journaal-items najaar 2006

Belangrijke gebeurtenissen in deze periode zijn het gerealiseerde regeerakkoord, de publicatie van het
VN-klimaatrapport en een Eurotop. Veel berichten gaan dan ook over de nationale en internationale
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politiek. Vaker dan in de voorgaande periode wordt daarbij over maatregelen gesproken en (door
milieugroeperingen) tot maatregelen opgeroepen. Naast het politieke nieuws zijn er in deze periode
verschillende items waarin burgers, bedrijven en technologische oplossingen aan bod komen.
Aangezien de periode grote overeenkomsten vertoond met het najaar van 2006, richt ik me in
deze analyse alleen op opvallende verschillen en verschuivingen ten opzichte van de eerste
onderzoeksperiode.

5.2.2 Groepen, identiteiten en maatschappelijke verhoudingen
De groepen en identiteiten die in deze periode aan bod komen (aangeduid met rode stippellijnen in
het model) verschillen niet heel sterk met de eerste periode. Wel zijn er verschuivingen in de mate
waarin bepaalde identiteiten aan bod komen en daarmee in hun subjectposities. Meer dan eerst
komen in deze periode burgers en het bedrijfsleven naar voren binnen de order of discourse, terwijl Al
Gore en in mindere mate milieuorganisaties naar de achtergrond zijn verschoven. De politiek
(nationaal en internationaal) en de wetenschap zijn in deze periode opnieuw ruimschoots
vertegenwoordigd.
De rol van burgers in het nieuws valt in deze periode op. Met name in item 12 over het VNklimaatrapport krijgen burgers een persoonlijk gezicht en worden ze nadrukkelijk gepositioneerd ten
opzichte van de gevolgen van klimaatverandering en de eventuele maatregelen. Niet alleen komt de
mening van burgers naar voeren, maar ook de maatregelen die zij al dan niet nemen. Ook in de items
11,16 en 18, respectievelijk over een actie om landelijk het licht uit te doen, een warmetruiendag en
uitstootcompensatie, wordt de problematiek gekoppeld aan de belevingswereld van ‘gewone’ burgers,
iets wat in de eerste periode niet voorkwam. In eerste instantie lijken burgers daarmee actoren te
worden in het discursieve veld. Niet alleen manifesteert zich in de passage over een bewoner van het
laagste punt van Nederland het skeptische tegendiscours (“Toch zijn er Nederlanders die ook na
vandaag nog twijfelen over de ernst van klimaatverandering”), maar tegelijkertijd wordt de burger ook
gepositioneerd als iemand die zelf iets tegen klimaatproblematiek kan doen (“Koffie houden ze warm
in een thermoskan [...], bijna het hele huis is verlicht met spaarlampen”) en voor wie
klimaatverandering een relevant thema is.
Toch is deze aandacht voor de burger maar relatief. In de meeste items komt de bevolking
nog steeds nauwelijks aan bod. Is dat wel het geval, dan ligt de nadruk op politieke besluiten en de
gevolgen die mensen daarvan “zullen merken in de huiskamer” (item 22) en de “effecten die we
daarvan gaan zien” (item 19). In item 19 over de kabinetsplannen wordt door het Milieu- en
Natuurplanbureau kort gerefereerd aan de gedragsverandering die eventuele maatregelen en
doelstellingen vragen van de bevolking. Het skeptische discours wordt in item 12 over het VN-rapport
min of meer gediskwalificeerd: nadat verkondigd is dat Nederland als laag land in de problemen komt
en de voiceover stelt dat de wetenschappers “het wél eens zijn over de klimaatverandering” komt
eerst een burger in beeld die dat standpunt bevestigt en laat zien wat hij allemaal doet tegen
klimaatverandering. Pas daarna komt een skeptische man in beeld (“Maar niet álle Nederlanders lijken
overtuigd [...]”) die een weinig samenhangend verhaal vertelt en niet erg snugger lijkt. Niet alleen
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wordt hier opnieuw het antropogene klimaatveranderingsdiscours versterkt, maar ook wordt nog eens
het belang van de wetenschap als bron van waarheden benadrukt – het standpunt van
wetenschappers wordt hooguit door een enkele naïveling niet geaccepteerd. Het verhaal van de
skeptische man benadrukt ook weer de gevoelde afstand van de problematiek (“Het zal zo’n vaart wel
niet lopen.”). De klimaatproblematiek komt iets dichterbij, maar is nog steeds geconstrueerd als een
verzameling abstracte procesen die de burger nauwelijks raken. In het item over de warmetruiendag
en het item over de lichtendoofactie wordt wel (indirect) over burgers gesproken, maar komen ze
nergens zelf aan het woord. Hoewel de burger een grotere rol speelt in deze periode, vormt hij geen
machtsfactor en kan hij maar tot op zekere hoogte zelf actie ondernemen. De mogelijkheid daartoe
ligt in handen van politiek en bedrijven.
Naast de bevolking zijn bedrijven sterker aanwezig in het NOS Journaal in het voorjaar van
2007. Hun identiteit worden met name gearticuleerd in relatie tot maatregelen en verandering. Waar
de politiek vooral lijkt te praten, worden in het Journaal concrete inspanningen van bedrijven gevolgd.
Bedrijven zijn actief op het gebied van uitstootcompensatie of ontwikkelen of gebruiken
milieuvriendelijke en energiezuinige technologie. Deze ontwikkelingen worden zonder uitzondering
zeer positief besproken en bestempeld als “tastbaar resultaat”, “omslag”, “hype” en “hot”. Dat die
verandering in sommige gevallen gedwongen zijn (autoindustrie), of economsich onrendabel
(ongesubsieerde vergistinginstallaties bij boeren) wordt slechts zijdelings genoemd.
Hoewel het poltieke campagnegeweld in deze periode niet meer speelt, neemt de politiek in
het nieuws toch nog een opvallende plek in. Niet alleen in de frequentie (in tien van de vijftien items
worden Nederlandse politici genoemd of geciteerd), maar juist ook in de gebruikte bewoordingen in
de items en de context waarin de politiek aangehaald wordt. Opvallend zijn bijvoorbeeld de items over
de lichtendoofactie en de AutoRAI, waarbij in het eerste geval na de elektriciteitsnetbeheerder “zelfs
premier Balkende wees op de gevaren” van de actie en in het andere items Balkenende geïnterviewd
wordt over milieuvriendelijkere auto’s. Beide items benadrukken zo hoe belangrijk de mening van de
politiek is, terwijl je je kunt afvragen hoe relevant die in beide items is. De tegenstrijdige identiteit van
de politiek en de Nederlandse overheid blijkt ook in deze periode: er wordt benadrukt dat er veel
veranderingen en maatregelen van de politiek te verwachten zijn en dat de politiek “voldoende doet”,
problematiek “de volle aandacht heeft”, maar tegelijkertijd zijn er verschillende passages die
onderstrepen dat de maatregelen te kort schieten. Zo zeggen voiceovers in item 14 over EUmaatregel tegen CO² uitstoot: “toch blijft ook bij de strengere normen de uitstoot van CO² enorm”, in
item 19: “de maatregelen van het nieuwe kabinet zijn wel goed, maar niet goed genoeg” en in item
22: “maar hoe geloofwaardig en haalbaar het is, zal blijken”.
Naast een overduidelijke focus op de politiek, met daaraan gekoppeld een afhankelijke
houding voor andere groepen en identiteiten, wordt diezelfde politiek zo voortdurend bekrisiteerd en
in twijfel getrokken. Desondanks geeft de representatie in het NOS Journaal de politiek een leidende
rol in het discours. Was dat in de eerste periode vooral met betrekking tot de duiding van de
problematiek (pas na politieke duiding van wetenschappelijk onderzoek kreeg het onderwerp
momentum), in deze periode is dat vooral door het nemen danwel aankondigen van maatregelen. De
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identiteit van de politiek binnen het discours is bepalend voor het discours zelf: door de preoccupatie
met de nationale en wereldpolitiek wordt de problematiek vooral in het licht van (geo)politieke
overwegingen besproken. Andere discoursen worden daarmee ondergeschikt. Een sociale of
milieuwetenschappelijke benadering is in het nieuws bijvoorbeeld minder belangrijk dan politieke
onderhandelingen en de internationale energiecrisis.

5.2.3 Knooppunten, elementen en momenten
Voor een groot deel zijn de belangrijkste knooppunten in het klimaatveranderingsdiscours al gefixeerd
in het najaar van 2006. Momenten als het klimaat, klimaatverandering en de oorzaken van
klimaatverandering verschillen in de twee periode dan ook niet wezenlijk van de eerste. Maar waar de
mens als belangrijke oorzaak van klimaatverandering aanvankelijk vooral impliciet verondersteld werd,
gebeurt dat in deze periode ook veel explicieter, mede naar aanleiding van het klimaatrapport. In
diverse items wordt ook verwezen naar de “gewetenswroeging van de moderne consument”; we
weten met andere woorden allemaal dat we fout zitten. Met een duidelijke wetenschappelijke
onderbouwing wordt de invulling van de oorzaken van klimaatverandering blijkbaar geobjectiveerd en
nog sterker gefixeerd als moment.
De gevolgen van klimaatverandering vormden in de eerste periode een zwevende betekenaar;
het begrip werd op verschillende manieren ingevuld. Daarvan lijkt geen sprake meer te zijn in deze
tweede periode. Behalve de genoemde twijfel van een bewoner van Nederlands laagste punt, komt er
nauwelijk twijfel of scepsis aan bod. Sterker, de gevolgen worden nog steeds als ernstig gezien, maar
worden met uiteenlopende argumenten onderbouwd. Gevolgen voor het milieu (ijsberen, poolijs),
culturen (de Inuït) en vooral nationale veiligheid (dijken, laag gelegen land) komen aan bod. In plaats
van wereldwijde problematiek veraf, is klimaatverandering ook een Nederlands onderwerp geworden
en zijn de gevolgen steevast ernstig of zelfs “nog ietsje erger” dan verwacht. Net als de oorzaken
hebben de gevolgen als ‘wetenschappelijke waarheid’ de sceptische geluiden verdrukt en is de
betekenis sterk gefixeerd.
Ook de te nemen maatregelen fungeerden in de eerste periode als zwevende betekenaar in
het Nos Journaal. In de tweede periode worden maatregelen door het NOS Journaal nog evenzeer als
logisch verondersteld. Doordat antropogene klimaatverandering nog sterker gefixeerd is, is ook de
noodzaak van maatregelen tegen CO²-uitstoot min of meer vereist. Toch is er nog altijd sprake van
een zwevende betekenaar. Ook in de tweede periode komt een gematigd discours naar voren dat de
bestaande

maatregelen

als

voldoende

bestempelt.

Daarnaast

worden

de

kosten

(“grote

investeringen”, “hoeft niet veel te kosten)” in diverse items aangehaald als argument tegen of voor
meer maatregelen. Het gematigd discours blijkt wederom meer op economsiche gronden gebaseerd.
Zoveel blijkt ook uit de voortdurende koppeling van klimaatmaatregelen aan de energiecrisis.
Bovendien is er herhaaldelijk sprake van een “ommekeer” in de maatregelen die worden genomen;
iedereen is plots “op de milieutour”, iets wat een “jaar geleden nog ondenkbaar” was. Dit benadrukt
niet alleen de roep om en noodzaak van maatregelen, maar tegelijkertijd ook dat veel mensen, politici
en bedrijven blijkbaar niet van die noodzaak doordrongen zijn (geweest), dat er toch (vrij veel)
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weerstand is. Met andere woorden, er is meer strijd over dit onderwerp dan expliciet naar voren komt.
Uitsluiting van andere geluiden versterkt het dominante discours.
Voor de bevolking lijkt het nieuws te suggereren dat veel maatregelen eerder gevolgen zijn;
er wordt wel sporadisch benadrukt hoe burgers zelf bijdragen aan een oplossing van de problematiek,
maar veelal ondervinden zij vooral wat er op hogerhand besloten wordt, dat zullen ze “merken in de
huiskamer” en er hangt een “prijskaartje” aan. Voor zover burgers en bedrijven toch zelf iets kunnen
ondernemen, komt dat vooral door technische vindingen en compensatie voor energieverbruik: vierde
generatie kerncentrales, kernfusie, groene auto’s, spaarlampen, zuinigere apparaten en CO²-neutraal
vliegen bieden de oplossing. Zijdelings komt aan bod dat er ook een grote gedragsverandering nodig
is om de gewenste doelen te bereiken, daar wijst het Milieu Plan Bureau op en zoveel blijkt impliciet
ook uit de items over de warmetruiendag en de lichtendoofactie. Dat de plannen van het kabinet niet
voldoende zijn, wordt uitgelicht, maar tegelijkertijd wordt de afwachtende houding van bedrijfsleven
en burgers genegeerd en worden initiatieven van hun geprezen. Zo is er strijd tussen discoursen
gaande rond dit knooppunt, maar die uit zich vooral in de afwezigheid van botsende betekenissen.

5.2.4 Lege betekenaars
De lege betekenaars bewustzijn en verantwoordelijkheid hebben zijn het voorjaar van 2007 van
betekenis veranderd. Door de sterke(re) fixatie van de momenten oorzaken en gevolgen van
klimaatverandering is bewustzijn meer vanzelfsprekend. Mogelijk speelde het thema bewustzijn vooral
een rol tijdens de verkiezingen, een periode waarin klimaatverandering actief op de agenda geplaatst
werd

door

politieke

partijen,

milieuorganisaties

en

vlak

daarvoor,

Al

Gore.

Het

thema

klimaatverandering staat inmiddels duidelijk op de agenda en iedereen lijkt zich bewust van de
uitdagingen die er zijn. Bewustzijn is daarmee enerzijds minder van belang, maar tegelijkertijd ook
meer gefixeerd als moment.
Verantwoordelijkheid blijft nog altijd een thema; Nederland zou achterlopen op het gebied van
maatregelen, de ijsbeer steft mogelijk uit door ons toedoen en er “moet nog veelgebeuren”: op veel
momenten komt naar voren dat Nederland, politie, bedrijfsleven en burgers meer moeten doen, al
wordt die visie minder expliciet uitgesproken dan in de verkiezingsperiode. Waarom we actie zouden
moeten

ondernemen,

en

wat

prioriteit

heeft,

blijft

vaak

onuitgesproken.

Daarmee

is

verantwoordelijkheid aan het veranderen van een lege betekenaar naar een element dat nog niet
volledig gefixeerd is. Als hegemonistisch blok lijkt het in ieder geval succesvol te zijn geweest in het
najaar van 2006. Ook verantwoordelijkheid nemen wordt langzamerhand min of meer als
vanzelfsprekend gezien.

5.2.5 De politieke en de technologische mythe
Net als in de eerste periode is er een sterke foccus op de politiek. Hoewel die ook geregeld
bekritiseerd wordt, zijn wel alle ogen erop gericht. De politiek bepaalt wat er gebeurt en tot op zeker
hoogt wat burgers en bedrijven doen, gezien de grote nadruk op de klimaatplannen van kabinet, EU
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en VN. Er is in deze periode wel degelijk ruimte voor andere groepen en identiteiten en hun invulling
van het klimaatprobleem, maar de politieke mythe blijft in stand.
De wetenschap en de technologische mythe vallen in deze periode nog meer op. De
bevestiging van het reeds geconstrueerde discours door het klimaatrapport van de VN valt het eerste
op: er is veel vertrouwen in de mening van de wetenschapers. Maar nog sterkere aanwijzingen zijn de
vele technologische vindingen voor een lagere CO² uitsoot, duurzame energie en zuinige apparaten
die de revue passeren. Die oplossingen worden steevast uitgebreid en erg positief besproken.
Tegelijkertijd wordt aan de lichtendoofactie en de warmetruiendag vrij weinig tijd besteed. De
mogelijkheid im CO²-neutraal te vliegen tegen hogere kosten gaat gepaard met sceptische geluiden
van reizigers. Consuminderen, inleveren op cofort of meer betalen lijken zo niet een heel reële of
populaire optie. Ondanks de gedragsverandering die nodig zou zijn, is verandering in het NOS
Journaal sterk geconstrueerd rond technologische oplossingen en de wetenschap.

5.2.6 Discours
De strekking van het dominante discours is in deze tweede periode weinig veranderd ten opzichte van
het najaar van 2006. Nog explicieter en sterker gefixeerd is er sprake van een dominant,
klimaatveranderingsdiscours, waarin de mens als belangrijke oorzaak wordt aangewezen. De gevolgen
en maatregelen van die klimaatverandering zijn nog steviger als begrip verankerd in het discours. Zou
er al enige twijfel bestaan over de ernst van de gevolgen of de noodzaak van maatregelen, dan is die
in deze periode nog minder aanwezig in de nieuwsitems van het NOS Journaal. Wat verandert, is de
inschatting van de problematiek. Klimaatverandering is niet langer abstract en ver weg, maar komt
dichterbij. Toch is dat niet hoe de burger het ervaart in de maatschappelijke verhoudingen die het
Journaal construeert.
Naast het dominante discours zijn er nog steeds alternatieve discoursen te herkennen, die
grofweg als gematigd/economisch bewust en skeptisch gecategoriseerd kunnen worden. Deze
discoursen zijn vooral strijdig over de maatregelen. Daarnaast komt ook een milieudiscours naar voren
dat voor een groot deel gelijk loopt met het dominate discours. In dit milieudiscours, vooral
gearticueerd in relatie tot linkse partijen en milieuorganisaties en –instituten, spelen een
verantwoordelijkheid voor het milieu, de schuld die de mens heeft al veroorzaker van de problematiek
eneen grote noodzaak tot daadkrachtig handelen een grote rol – de huidige maatregelen zijn
ontoereikend. Milieu is als knooppunt in dit discours veel belangrijker dan economische afwegingen of
de politiek. De alternatieve discoursen worden grotendeels uitgesloten en komen vooral aan bod door
impliciete verwijzingen naar ideeën en standpunten die in het Journaal vrijwel niet aan bod komen; de
standpunten die het sceptische discours vertegenwoordigen worden nauwelijks serieus genomen. Het
milieudiscours komt vooral aan bod waar het overeenkomt met het dominante discours
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6 Discussie & conclusie
Televisienieuws volg je doorgaans van dag tot dag en meestal ook in de waan van de dag: wat je
vandaag hoort, is je de volgende dag voor een groot deel weer ontschoten, een nieuwsitem beklijft
niet echt. Juist daarom is het interessant en nuttig om er van enige afstand met een kritische blik naar
te kijken. Het beeld dat naar voren komt blijkt dan toch anders te zijn dan je op basis van een of
enkele items zou verwachten. Dat geldt zeker voor de nieuwsberichtgeving rond klimaatverandering.
Klimaatverandering kwam vanaf het najaar van 2006 uitgebreid aan bod in het NOS Journaal
en ontwikkelde zich vanaf dat moment als nieuwsthema. Het heeft er alle schijn van dat een abstract
onderwerp als dit zich moeilijk in korte items laat vatten. In veel items worden algemene verhalen
verteld, maar weinig pure feiten voorgeschoteld. Bovendien verhalen veel items vooral over de
interactie tussen en visies van politici en woordvoerders. Het onderliggende onderwerp komt er vaak
bekaaid vanaf. Ook valt op dat verschillende opvattingen of groepen en identiteiten geregeld verdeeld
zijn over diverse item en niet als verschillende perspectieven in één item gebracht worden. Dat zal
overigens deels door het nieuwsaanbod bepaald worden.
Klimaatverandering is ook lastig in beeld te brengen. Behalve ‘talking heads’ wordt er veel
clichématig beeld gebruikt van rokende schoorstenen, ijsberen op ijsschotsen en droge woestijnen.
Heel veel picture power (Burton 120) bieden de beelden niet ten opzichte van de tekst, ze zijn
duidelijk ondergeschikt. Tegelijkertijd hebben de beelden wel een effect op de impact van het item;
keer op keer worden de mogelijk ernstige gevolgen van klimaatverandering benadrukt.
In de behandeling van het nieuwsonderwerp is het NOS Journaal aanvankelijk erg eenzijdig.
De problematiek wordt in dit stadium nog geduid, waarbij vooral politici en milieuorganisaties aan bod
komen. Pas veel later wordt het onderwerp verder uitgediept en vanuit meerdere perspectieven
belicht en komen de belangen van andere groepen en identiteiten er aan te pas. Op dat moment is
het onderwerp al opgenomen in de nieuwsagenda en is het dominante discours al stevig verankerd.
Van meet af aan komt in de nieuwsberichtgeving over klimaatverandering een dominant,
antropogeen klimaatveranderingsdiscours naar voren, waarbij weinig ruimte is voor betekenissen uit
alternatieve of strijdige discoursen. Die tegendiscoursen zijn vooral zichtbaar door uitsluiting en
subtiele verwijzingen. Het dominante discours kan omschreven worden als een milieurdiscours dat is
opgenomen in een politiek discours. Door de onderbouwing vanuit de wetenschap en de actieve rol
van Al Gore als linking pin, was het milieudiscours van milieuorganisaties acceptabel en niet te
ontwijken. In de tweede periode is er weer meer onderscheid te bestaan tussen het milieudiscours en
het politieke discours, maar dan is het laatste dominant.
Het politiek getinte discours geeft heldere verhoudingen in de maatschappij weer. In het NOS
Journaal worden de politiek en instituties benadrukt, ten koste van andere identiteiten. Het nieuws
construeert zo een maatschappij, waarin politiek een uiterst belangrijke rol speelt en bedrijven en
bevolking een afwachtende rol hebben. Tegelijkertijd valt de waarde van de wetenschap op. Het zijn

38

wetenschappers die waarheden creëren, feiten. De politiek geeft vervolgens betekenis en belang aan
die informatie.
Als de twee perioden vergeleken worden, valt op dat er weinig verandert. Het onderwerp
klimaatverandering wordt verder uitgewerkt, er komen meer doelgroepen en belanghebbenden naar
voren en de aanleiding voor nieuwsitems verandert. Maar het discours is vanaf het begin helder en tot
op zekere hoogte gefixeerd. Dit wekt de suggestie dat de werelijke discoursstrijd al plaatsvond voor
klimaatverandering een nieuwsthema werd, of dat die strijd zich buiten het televisienieuws voltrok.

Deze studie roept interessante vragen op voor vervolgonderzoek. Vooral de vraag of het hier
geschetste discours kenmerkend was voor nieuwsberichtgeving van de NOS, of dat dit ook in andere
nieuwsbulletins terugkwam, biedt aanknoingspunten. Een vergelijking met het RTL Nieuws zou
waardevol zijn, zeker omdat geregeld beweerd wordt dat RTL zich meer richt op wat
nieuwsgebeurtenissen betekenen voor de gemiddelde Nederlander. Ook dient de vraag zich aan of
andere periodes nog een nieuw perspectief op het geheel geven, aangezien de periodes in dit
onderzoek wellicht te veel politiek bepaald waren. Dit onderzoek laat in ieder geval zien dat er een
heel specifiek maatschappijbeeld naar voren komt – en versterkt wordt - in het televisienieuws, met
een bijbehorend spanningsveld tussen actoren in de samenleving.
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Bijlage 1 - Klimaatverandering: wat weten we?
Wereldwijd wisselen warmere en koudere periodes zich af, waarbij de koude periodes circa 100.000
jaar duren en de warme “slechts” 10.000 jaar. Momenteel bevinden we ons in een warme periode die
ongeveer 18.000 jaar geleden begon. Ook op kleinere schaal zijn er schommelingen. Zo waren de
Middeleeuwen vrij warm en kenden de 16e, 17e en 18e eeuw lange koude winters. Sinds ongeveer
1850 worden temperatuur en later ook neerslag op land en zee gemeten, maar ook over de
temperaturen daarvoor valt veel te zeggen aan de hand van ijsboringen, boomringen en oude
geschriften. Uit de metingen blijkt dat de gemiddelde temperatuur in de 20e eeuw wereldwijd met
0,74 graden Celsius gestegen is. De aarde warmde op in de eerste helft van de afgelopen eeuw en
vervolgens weer vanaf 1979. Ook in Nederland is de temperatuur vooral sinds de jaren '80 gestegen
en in de laatste jaren zijn diverse records gebroken: achtereenvolgens 2006, 1990, 1999 en 2000
waren de warmste jaren van de afgelopen honderd jaar. Ook de neerslag is onder invloed van het
warmere weer toegenomen; in honderd jaar met 18%. Het jaar 1998 was zelfs het natste jaar sinds
het begin van de metingen in 1906. De schommelingen die te zien zijn voor de laatste honderd jaar
zijn vrij fors voor klimaatbegrippen en de veranderingen lijken in de laatste decennia nog sneller te
verlopen.
Dat er sprake is van klimaatverandering staat vast: in feite zijn klimaten voortdurend in
verandering en de metingen van de afgelopen eeuw laten dat ook duidelijk zien. Waardoor die
veranderingen ontstaan en hoe sterk die veranderingen zijn is de laatste jaren onderwerp van
discussie. Omdat het klimaat een uiterst complex samenspel van factoren is, is het moeilijk
betrouwbare uitspraken te doen over veranderingen en effecten van slechts enkele factoren. Onder
andere de intensiteit van zonnestraling, de verhouding van gassen en stoffen in de atmosfeer, de
warmteverdeling op aarde, waterverdamping, zeestromingen, het zoutgehalte van de oceanen en de
mate van weerkaatsing van zon op verschillende oppervlakten spelen een rol. Ook de mens heeft
volgens

de

meeste

wetenschappers

invloed

op

het

klimaat

(zogeheten

antropogene

klimaatverandering), onder andere door de uitstoot van broeikasgassen als koolstofdioxide (CO²),
methaangas en lachgas ten gevolge van verbranding van fossiele brandstoffen, landbouw en
ontbossing. Deze gassen hebben waarschijnlijk een versterkende invloed op het broeikaseffect. Dit
effect houdt in dat de warmte van zonnestraling in de atmosfeer blijft doordat de door de aarde
weerkaatste straling vastgehouden wordt door gassen in de atmosfeer. Een grotere uitstoot van
broeikasgassen zou dit proces kunnen versterken waardoor de temperatuur en neerslag stijgen.
Over de rol van de mens in klimaatverandering hebben wetenschappers in recente jaren hun
mening herhaaldelijk bijgesteld. Zo hanteerde het gezaghebbende derde klimaatrapport van het
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) uit 2001, een metastudie van een groot team van
internationale klimaatwetenschappers, nog een ruime marge omtrent de zekerheid over de invloed
van de mens op het klimaat. In het rapport dat in 2007 verscheen wordt echter met 90% zekerheid
gesteld dat de mens klimaatverandering veroorzaakt. Door gebruik van fossiele brandstoffen en

veranderend landgebruik is sinds de industriële revolutie de concentratie van broeikasgassen in de
atmosfeer enorm toegenomen. Volgens het rapport zijn er onmiskenbare veranderingen opgetreden in
temperaturen, zeeniveau, de staat van land- en zee-ijs, windpatronen en extreem weer. Die
veranderingen zullen nog lange tijd doorgaan, ook als de hoeveelheid broeikasgassen nu zou
stabiliseren.
Ondanks de brede steun voor het klimaatrapport van het IPCC is er ook kritiek op berichten
over klimaatverandering. Deels komt die kritiek van burgers die menen dat het niet zo’n vaart zal
lopen en dat er overdreven gereageerd wordt. Maar ook vanuit de wetenschap is er op kleine schaal
weerwoord. Sommige wetenschappers menen dat onderzoekers te stellig zijn in hun conclusies.
Bovendien betwisten sommige onderzoekers de belangrijke rol die in de meeste modellen aan CO²
toegeschreven wordt. Volgens hen zou het CO²-gehalte in de atmosfeer niet de oorzaak zijn van
temperatuurstijging, maar een gevolg. Ook toegenomen zonnestraling en andere factoren zouden een
oorzaak van klimaatverandering zijn. Andere wetenschappers stellen juist dat de meeste onderzoeken
niet ver genoeg gaan in hun conclusies, omdat vooral de laatste jaren een enorme versnelling in de
veranderingen te zien zou zijn.
Samenvattend valt op te merken dat klimaatverandering an sich wel degelijk een bestaand en
actueel fenomeen is.

Bijlage 2 – Transcripties items NOS Journaal

3HULRGH±1DMDDU
7RHOLFKWLQJQDPHQYDQSHUVRQHQ]LMQDIJHNRUWWRWGHLQLWLDOHQGHYRLFHRYHUZRUGWDIJHNRUWDOVYR%LM
EHHOGDQDO\VHZRUGHQGHYROJHQGHWHUPHQJHEUXLNW/6ORQJVKRW0/6PHGLXPORQJVKRW06PHGLXPVKRW
&8FORVHXS(&8H[WUHPHFORVHXSSDQKRUL]RQWDOHFDPHUDEHZHJQJWLOWYHUWLFDOHFDPHUDEHZHJLQJKLJK
DQJOHEHHOGYDQERYHQDIORZDQJOHEHHOGYDQRQGHUDI
$O*RUHVXFFHVYROLQ$PHULNDPHWILOPRYHUEURHLNDVHIIHFW
'DWXP



/HQJWH

 ² 

3UHVHQWDWRU

6DVFKDGH%RHU

9HUVODJJHYHU V  6DVNLD'HNNHUV
$DQNRQGLJLQJ

1HH

$QDO\VHWHNVW



6'%LMQDPLQXWHQNLMNHQQDDUHHQOH]LQJRYHUKHWEURHLNDVHIIHFWOLMNWQLHWHUJ
VSDQQHQGWH]LMQ'HVRQGDQNVLVKHWHHQJURRWVXFFHVLQGH96ZDDUPLOLHXGRRUJDDQV
QLHWHUJKRRJRSGHDJHQGDVWDDW
'HILOPZRUGWGHNRPHQGHPDDQGHQLQ(XURSDJHSUHVHQWHHUGQXLQKHW)UDQVH
'HDXYLOOH
)LOP´6FLHQWLILFFRQFHQVXVLVWKDWZHDUHFDXVLQJJOREDOZDUPLQJµ
$O*RUH´,DP$O*RUH,XVHGWREHDPHULFD·VQH[WSUHVLGHQWµ
6'(HQKRRIGSHUVRRQHHQERRGVFKDS$O*RUHZDDUVFKXZWRSLQGULQJHQGHZLM]HYRRUGH
RSZDUPLQJYDQGHDDUGH9RRU1HGHUODQGHUVEHQWXEHNHQGDOVRXGYLFHSUHVLGHQWYDQGH
9HUHQLJGH6WDWHQ:DDURPKHHIWXQLHWWRHQLHWVJHGDDQ]RGLFKWELMGHPDFKW"
$*(HQWHUHFKWHYUDDJ:HKHEEHQYHOHYHUDQGHULQJHQGRRUJHYRHUG(QLNEHQ
SHUVRRQOLMNQDDU.\RWRJHJDDQRPWHKHOSHQELMGHGRRUEUDDNGLHZHGDDUEHUHLNWHQ
0DDUVOHFKWVppQVHQDWRUZLOGHKHWYHUGUDJUDWLILFHUHQ
)LOP´$OOHWLHQKHHWVWHJHPHWHQMDUHQZDUHQLQGHODDWVWHMDDU'HKHHWVWHZDV
µ6'8]HOIPHW]R·QEHODQJULMNHXLWGDJLQJKHHIWXQLHWGHSOLFKWRSQLHXZYRRU
KHWSUHVLGHQWVFKDSWHJDDQ"
$*0LVVFKLHQLVGLWZHOGHEHVWHPDQLHURPJHEUXLNWHPDNHQYDQPLMQWDOHQWHQ
HUYDULQJ,NYHUZDFKWQLHWGDWLNPHQRJNDQGLGDDWJDVWHOOHQYRRUKHW
SUHVLGHQWVFKDS0DDULN]DOKHWRRNQLHWYROOHGLJXLWVOXLWHQ,NYRHUJUDDJFDPSDJQH'LWLV
HHQFDPSDJQHQLHWYRRUHHQNDQGLGDDWPDDUYRRUHHQGRHO
)LOP´'LWLV3DWDJRQLHMDDUJHOHGHQHQGH]HOIGHJOHWVMHUQX'LWLVGH.LOLPDQMDUR
MDDUJHOHGHQHQYRULJMDDU%LQQHQMDDULVHUJHQVQHHXZPHHURSGH.LOPDQMDURµ
6'=LHWX]LFK]HOIDOVSROLWLFXVRIDOVDFWLYLVW"
$*,NEHQHHQKHUVWHOOHQGSROLWLFXV,N]LWLQ)DVHYDQKHWJHQH]LQJVSURFHV
6''HSRRONDSVPHOWVQHOOHU$OVGDW]RGRRUJDDWVWLMJWZHUHOGZLMGKHW]HHQLYHDX]HV
PHWHU8QRHPW1HGHUODQGLQXZILOP9RRUZHONSUREOHHPVWDDW1HGHUODQG"
$*$OOHODDJJHOHJHQODQGHQWHUZHUHOGNULMJHQPHWQDPHWHPDNHQPHWGHPRJHOLMN
UDPS]DOLJHJHYROJHQYDQKHWVWLMJHQGH]HHQLYHDX
6'1D$PHULNDLVRRNLQ)UDQNULMNGHILOPPHWYHHOHQWKRXVLDVPHRQWYDQJHQRRNDO
PRHVWKHWSXEOLHNHUYRRULQGHUHJHQVWDDQ

$QDO\VHEHHOG 062SHQLQJ6G%YDQYRUHQ)UDJPHQWHQILOP/6%HHOGHQYDQHHQVWDGDXWR·VHQ

PHQVHQPDVVD·V´6FLHQWLILFFRQFHQVXVLVWKDWZHDUHFDXVLQJJOREDOZDUPLQJµ0/6

*RUHRSHHQSRGLXPVSUHHNWSXEOLHNWRH/6%HHOGYDQILOPIHVWLYDO'HDXYLOOH²YLHV
ZHHU$PHULNDDQVHYODJJHQFDPHUD·V´HHQKRRIGSHUVRRQHHQERRGVFKDSµEHHOGHQYDQ
DOJRUHWLMGHQVSUHVHQWDWLHLQGHILOPEHHOGHQYDQH[WUHPHGURRJWH06*RUHYRRUHHQ
1$6$IRWRYDQGHDDUGHLQWHUYLHZHURIIVFUHHQ%HHOGYDQRSORSHQGH
WHPSHUDWXXUJUDILHNXLWILOP06*RUHYRRUHHQ1$6$IRWRYDQGHDDUGHLQWHUYLHZHU
RIIVFUHHQ)UDPHQWHQIRWR·VYDQJOHWVMHUVHQEHUJHQ06*RUHYRRUHHQ1$6$IRWRYDQ
GHDDUGHLQWHUYLHZHURIIVFUHHQ)UDJPYDOOHQGLMVVPHOWZDWHU06*RUHYRRUNDDUW
YDQSRROJHELHG1RJPHHUYDOOHQGLMV06*RUHYRRUHHQ1$6$IRWRYDQGHDDUGH
LQWHUYLHZHURIIVFUHHQ:HHUEHHOGHQYDQ)HVWLYDO'HDXYLOOHIRWRJUDIHQ06UHJHQIDQV
HQHQWKRXVLDVWHPHQVHQ0/6
JHPHHQWHQGHGHQPHHDDQDXWRYULMHGDJ
'DWXP



/HQJWH

 ² 

3UHVHQWDWRU

$VWULG.HUVVHERRP

9HUVODJJHYHU V  
$DQNRQGLJLQJ

1HH

$QDO\VHWHNVW



$.JHPHHQWHQKHEEHQYDQGDDJVWUDWHQDIJHVORWHQYRRUDXWR V=HGHGHQPHHDDQGH
ODQGHOLMNHDXWRYULMHGDJ0HWGH]HDFWLHYURHJHQRQGHUPHHUPLOLHXGHIHQVLHHQKHW
DVWPDIRQGVDDQGDFKWYRRUGHOXFKWNZDOLWHLW.LQGHUHQILHWVHUVHQYRHWJDQJHUVNUHJHQ
YRRUHHQGDJGHVWUDDWWHUXJ
9R,Q/HLGHQZHUGGHDIWUDSJHJHYHQYRRUGHDXWRYULMH]RQGDJ(UNRQQDDUKDUWHOXVW
ZRUGHQJHZDQGHOGJHILHWVWHQJHVSRUW9ROJHQVKHWPLOLHXHQQDWXXUSODQEXUHDXLVGH
OXFKWNZDOLWHLWHHQYDQGHJURWHUHSUREOHPHQYRRUGHJH]RQGKHLG,QGH1HGHUODQGVH
OXFKW]LWYHHOVWLNVWRIGLR[LGHHQILMQVWRI'DWNRPWYRRUDOGRRUKHWDXWRJHEUXLN0HWHHQ
DXWRYULMHGDJKRSHQRUJDQLVDWRUHQGDWPHQVHQKXQJHGUDJYHUDQGHUHQ
0DUWLMQGH.RQLQJ*DQV0LOLHXGHIHQVLH(HQGDJLVQDWXXUOLMNQLHWJHQRHJPDDUKHWLV
ZHOHHQPRPHQWRPHUHYHQRYHUQDWHGHQNHQ+HWEOLMNWRRNGDWDOVPHQVHQPHHGRHQ
DDQ]R QGDJ]HPLQGHUVQHOGHDXWRSDNNHQ
9R(QRSHHQDXWRYULMHGDJNDQHLQGHOLMNHHQVKHW/HLGVNDPSLRHQVFKDSVWRHSUDQGHQ
ZRUGHQJHKRXGHQ

$QDO\VHEHHOG 0VSUHVHQWDWULFHDFKWHUJURQGEHHOG&8ILHWVZLHO

062SWRFKWZDJHQLQYRUPYDQHHQURNHQGPRQVWHUPHWWDQGHQLQ/HLGHQ]RRPRXWQDDU

GUXPEDQGRSYRRUJURQG
061HGHUODQGLQEHZHJLQJSRGLXP7ZHHLQVWUXFWHXUVYDQDFKWHUHQJH]LHQ9RRUKHW
SRGLXPGDQVHQPHQVHQPHHYRRUDONLQGHUHQ2S]ZHSHQGHPX]LHN
&87VKLUW´$XWRYULM²$XWRYULMH]RQGDJµYDQHHQYDQGHGDQVHUV
060HQVHQDDQKHWGDQVHQRSVWUDDWRSGHPX]LHN
0VSDQOLQNV9URXZILHWVWPHWNLQGDFKWHURSRYHUVWUDDW'UXNRSVWUDDWPHWNLQGHUHQ
HQILHWVHUVYHHOJHOXLGYDQNLQGHUHQWHKRUHQ
/6.LQGULMGWRSVNDWHVWHSRYHUVWUDDWVWUDDWYHUGHUDXWRYULM
/6/HJHVWUDDW]RQGHUDXWR V:DWZDQGHOHQGHPHQVHQ
/RZDQJOHODDJELMGHJURQG/6)LHWVHUVLQZLQNHOVWUDDW
&80DUWLQYRRUILHWVHQHQPHWRSDFKWHUJURQGIHHVWHOLMNHDFWLYLWHLWHQ
0/60HQVHQZDQGHOHQGODQJVNUDDPSMHV
/VODQJVJUDFKWPHWJHSDUNHHUGHDXWR]LMNDQWHQDFKWHUJURQGERPHQHQSDUNMH
/6.LQGHUHQVSHOHQPHWEDOULFKWLQJPHLVMHQDDVWFDPHUD ´NDQHLQGHOLMN/HLGV
.DPSLRHQVFKDSVWRHSUDQGHQµ
/6VWUDDWYROPHW´VWRHSUDQGHQGHµNLQGHUHQHQRXGHUV*HOXLGYDQVWXLWHUHQGHEDOOHQHQ
VSHOHQGHHQWKRXVLDVWHNLQGHUHQ
)LOP$O*RUHLQ1HGHUODQGLQSUHPLqUH
'DWXP



/HQJWH

 ² 

3UHVHQWDWRU

6DFKDGH%RHU

9HUVODJJHYHU V  5RQ)UHVHQ
$DQNRQGLJLQJ

1HH

$QDO\VHWHNVW



6G%'H$PHULNDDQVHRXGYLFHSUHVLGHQW$O*RUHLVLQ1HGHUODQGYRRUGHSUHPLHUHYDQ
]LMQILOPRYHUKHWNOLPDDW3ROLWLFLZHWHQVFKDSSHUVHQPLOLHXDFWLYLVWHQ]LMQ]HHU
JHwQWHUHVVHHUG(QELMKHW7XVFKLQVNLWKHDWHULQ$PVWHUGDPVWDDWYHUVODJJHYHU5RQ9UH]HQ
-D5RQHULVYHHODDQGDFWYRRUGH]HILOP:DDUNRPWGLHDDQGDFWQRXSUHFLHVYDQGDDQ"
5RQ)UHVHQ1RXMH]LHWKHWKLHUDFKWHUPLMDO+HHOYHHOEHODQJVWHOOLQJ+HWLVDEVROXXW
JHHQQRUPDOHILOPSUHPLqUHKLHU+HWLVRRNHHQILOPYDQGHRXGYLFHSUHVLGHQWYDQGH
9HUHQLJGH6WDWHQ$O*RUH+LMLVHULQJHVODDJGRPLHWVZDWKHHOYHUYDQKHWEHGLVYDQ
YHHOPHQVHQKHWNOLPDDWSUREOHHPHFKWGHKXLVNDPHULQWHODWHQNQDOOHQPHWHHQ
JHOLNWHSURGXFWLHHQKLMLVRRNQRJLHPDQGGLHKHHOJH]DJKHEEHQGLVRSKHWJHELHGYDQ
NOLPDDWZDQWKLMZDVWRHQKLMYLFHSUHVLGHQWZDVYDQ$PHULNDRRNDOPHWGDWSUREOHHP
EH]LJ
9R5)$O*RUHGHPDQGLHRRLWGHYROJHQGH$PHULNDDQVHSUHVLGHQW]RXZRUGHQ0HW

]LMQILOPRYHUGHRSZDUPLQJYDQGHDDUGHZDDUVFKXZWKLMYRRUGHHUQVWLJHJHYROJHQ
)LOP´$OVGLWYHUGZLMQWVWLMJWGH]HHZHUHOGZLMGPHWHUHQJHEHXUWHUGLWLQ)ORULGD
'LWLV6KDQJKDLPHWPLOMRHQPHQVHQ+HWJHELHGURQG&DOFXWWDPLOMRHQPHQVHQµ
5),HGHUHHQGLHPHWNOLPDDWEH]LJLVNZDPYDQPLGGDJDOLQ$PVHUGDPOXLVWHUHQQDDU$O
*RUHRRNGHSROLWLHN0DDUZRUGWGHHUQVWYDQKHWSUREOHHPZHOJHQRHJJYRHOG",QGH
YHUNLH]LQJVFDPSDJQHVELMYRRUEHHOG"
3LHWHUYDQ*HHO&'$+HWPDJYDQPLMQRJZDWPHHU]LMQPDDULNYLQGGDWGH
YHUNLH]LQJVSURJUDPD·VLQLHGHUJHYDOEHPRHGLJHQGHZRUGHQEHYDWWHQ
'LHGHULN6DPVRQ SYGD (QLNKRRSRRNGDW$O*RUHYDQDYRQGHHQNOHLQHELMGUDJHRIHHQ
JURWHELMGUDJHNDQOHYHUHQDDQKHWRQGHUGHDDQGDFKWEUHQJHQYDQGHHUQVWYDQGLWJURWH
SUREOHHP
9R&'$HQ39'$YRHUHQRQGHUOLQJKHWJHYHFKWZLHHUKHWPHHVWHDDQ]HJWWHGRHQ=H
KHEEHQDOOHEHLGHDPELWLHRPVQHORYHUWHJDDQRSVFKRQHHQHUJLH&'$9DQ
VWDDWVVHFUHWDULV9DQ*HQQLSNUXLSWHUGH]HZHHNYRRURSGHILHWVYRRUZLQGHQHUJLH
VDPHQPHW'WURXZHQV(QGH39'$SODQWERRPSMHVDOVJRHGPDNHUWMHYRRUDOOH&2
XLWVWRRWYDQ:RXWHU%RVHQGH]LMQHQLQGHYHULH]LQJVFDPSDJQH
,HGHUHHQKHHIWGHPRQGYROYDQDQGHUHVFKRQHHQHUJLHPDDUKRHKRXGHQZHKHWGURRJ
0RHWHQGHSROLWLHNQLHWGDDUMXLVWPHHEH]J]LMQ"
3Y*&'$$OOHEHLEHODQJULMNZH]LMQEH]LJPHW1HGHUODQGYRRUWHEHUHLGHQRSHHQ
VWHLJLQJYDQGH]HHVSLHJHOPHWGHLQULFKWLQJYDQRQVODQG0DDUZHPRHWHQRRNEH]LJ
]LMQPHWKHWWHYRRUNRPHQ:DQWZLMNXQQHQRQ]HGLMNHQYHUKRJHQPDDULQ,QGLDHQ
%DQJODGHVKLVGDDUJHHQJHOGYRRU
'6SYGD:LMKHEEHQHHQDPELWLHXVSURJUDPDQHHUJHOHG:,-OHYHUHQERWHUELMGHYLV
PLOMDUGSHUMDDULQYHVWHUHQLQVFKRQHHQHUJLHYRRUGHWRHNRPVW=RODQJGHDQGHUH
SDUWLMHQKHWHFKWHUELMPRRLHZRRUGHQODWHQRIHU]HOIVQLHWVRYHU]HJJHQLQLHGHUJHYDO
JHQH[WUDJHOGXLWWUHNNHQHQKHWLQGHFDPSDJQKRXGHQELMHHQURQGMHILHWVHQRSGH
KRPHWUDQHUQHHGDQZRUGWKHWQLNV
9R$*:HKDYHWRDWWRJHWKHU
5)'HSUHPLHUHYDQGHILOPLVGXVYDQDYRQGHHQSROLWLHNPRPHQWZDDU*URHQ/LQNV
YRULJHZHHNDORSLQVSHHOGH
)HPNH+DOVHPD*/,NJDHUQDDUWRHHQLN]RXGHSUHPLHUZLOOHQYUDJHQPLMWH
YHUJH]HOOHQ
5)0DDUHHQGDJODWHUOLHS]HHHQEODXZWMH
-DQ3HWHU%DONHQHQGH&'$,NKDGHHQGDJHHUGHUDOHHQDQGHUHXLWQRGLJLQJJHNUHJHQHQ
GDDU]DOLNDDQJHKRRUJHYHQGXVLNPRHWXKHODDVWHOHXUVWHOOHQPHYURXZ+DOVHPD8
ZDVWHODDW'DWJHEHXUWYDNHULQGHSROLWLHN
6G%(QGLHDQGHUHDIVSUDDNKDG%DONHQHQGHPHW$O*RUH]HOIZDQWGLHJDDQYDQDYRQG
JH]HOOLJQDDUGHILOP
6G%-D5SQGDWLVLVYHUNLH]LQJVWLMGPLVVFKLHQZHOHHQKDQGLJH]HWYDQKHP"
5)-D]H]LMQKLHUWURXZHQVQHWQDDUELQQHQJHJDDQZDQWHU]LMQKLHURRNYHHO
PLOLHXDFWLYLVWHQGLHKHWKHOHPDDOQLHWPHWEDONHQHQGHHQ]QSROLWLHNHQPHWQDPH]·Q
PLOLHXSROLWLHNHHQV]LMQ(QGDDURPLVKHWYRRUKHPHHQJRHGPRPHQWZDQWKHPLVYDDN
YHUZHWHQGDWKLMWHZHLQJDDQGDFKWKHHIWRRUKHWNOLPDDWSUREOHP1RXGDWNDQKLMKLHU
RSSRHWVHQ:RXWHU%RVKDGRRNJUDDJPHW$O*RUHPHHJHORSHQPDDUGLHKHHIWJH]HJG
GDWKLM]LFKQLHWEH]LJKRXGWPHW¶ORFDOSROLWLFV·PDDUYRRUGHSUHPLHUPDDNWKLM
QDWXXUOLMNHHQXLW]RQGHULQJ9DQGDDUGDW]HQHWQDDUELQQHQ]LMQJHJDDQHQLNGHQNGDW
GHILOP]R]DOEHJLQQHQ
6G%%HGDQNW5RQ

9ROJHQGLWHP
6G%:HNXQQHQKHWKLHURYHUKHWNOLPDDWKHEEHQ
:HHUYURXZ-DLHWVGLFKWHUELMKXLVQLHWRYHUHQNHOHMDUHQRIRYHUKRQGHUGHQMDUHQ
/DWHQZLMQRXPDDURYHUGDJHQSUDWHQGDWLVPHHUGDQJHQRHJ
$QDO\VHEHHOG 6G%06

0/65RQ)UHVHQHUDFKWHURSVFKHU

5RQ)UHVHQFORVHXSELMURGHORSHUWXVFKLQVNL'UXNWHEHYHLOLJLQJMRHOHQGHPHQVHQ
IRWRJUDIHQPHQVHQLQGXLNSDN
0/67HUZLMOYRLFHRYUVWDUWEHHOGHQYDQ$/*RUHZDDULQKLMRSNRPWLQ]DDO98
/6,-VYDOWLQKHWZDWHU
$O*RUHYRUNDDUWMHSRROJHELHG
6PHOWZDWHUYDOOHQGLMV

.DDUWMH)ORULGDGDWRQGHUVWURRPW6KDQJKDLHQ&DOFXWWDYROJHQ
06KDQGKHOGEHHOGHQYDQFRQJUHVOH]LQJLQ9ULMH8QLYHUVLWHLW+DQGHQVFKXGHQGH
SROLWLFLPHQVHQLQSDN
&83Y* &'$ LQYROOHFRQJUHV]DDOPHQVHQLQDIZDFKWLQJ
&8'6 39'$ VLPLODU
=RRPRXWYDQ$O*RUH0/6RSSRGLXPQDDU/6]DDO
0/63ROLWLFLRSKRPHWUDLQHUVJHNRSSHOGDDQZLQGPROHQV
0/6KDQGKHOG]RRPRXW3ROLWLFLSODQWHQHHQERRPRSHHQDNNHU
&83Y* &'$ LQYROOHFRQJUHV]DDOPHQVHQLQDIZDFKWLQJ
&8'6 39'$ VLPLODU
6QHOOHFRPLSDOWLHYDQEHHOGHEYDQZRONHQGURJHJURQGRS]HWWHQGRQZHHUVWRUP
RYHUVWURPLQJHQHQURNHQGHVFKRRUVWHQHQHQUDPSHQXLWGHILOP
06)HPNH+DOVHPDLQHNDPHU
0/6-3%LQHNDPHU
%HHOG5)ELM7XVFKLQVNL

7RSFRQIHUHQWLH(8LQ)LQODQG
'DWXP
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$QDO\VHWHNVW



'H(XURSHVHHQHUJLHPDUNWLVHHQYDQGHEHODQJULMNVWHWKHPD VRSHHQLQIRUPHOHWRSLQ
)LQODQGYDQGH(XURSHVHUHJHULQJVOHLGHUV'LHOHLGHUVPDNHQ]LFK]RUJHQRPGH
WRHQHPHQGHDIKDQNHOLMNKHLGYDQ(XURSDYDQ5XVVLVFKHHQHUJLH=HZLOOHQJUDDJJDUDQWLHV
YDQGH5XVVHQELMYRRUEHHOGGDWGHHQHUJLHNUDDQELMHHQSROLWLHNHFULVLVQLHWZRUGW
GLFKWJHGUDDLG'DDURPLVGH5XVVLVFKHSUHPLHU3RHWLQRRNELMKHWRYHUOHJ
9R+LMLVQHWSDVDDQJHNRPHQSUHVLGHQW9ODGLPLU3RHWLQPDDU]LMQVFKDGXZKDQJWDO
GHKHOHGDJRYHUGH]H(XURWRSLQKHW)LQVH/DKWL:DQWGHUHJHULQJVOHLGHUVZHWHQGDWGH
WLMGYRRUELMLVGDWKHW:HVWHQDOVJURWHJHOGVFKLHWHU5XVODQGGHOHVNRQOH]HQ(HQNZDUW
YDQDOOHROLHHQJDVYHUEUXLNWLQGH(XURSHVH8QLHNRPWXLW5XVODQG(QGDWDDQGHHO]DO
DOOHHQQRJPDDUVWLMJHQ0DDUHULVHHQNHHU]LMGH'H(XURSHVH8QLHLV5XVODQGV
EHODQJULMNVWHKDQGHOVSDUWQHU1XDOJRHGYRRUPLOMDUGHXURKHWPHUHQGHHOYDQZHJH
GHH[SRUWYDQROLHHQJDV'RRUGLHZHGHU]LMGVHDIKDQNHOLMNKHLGKRRSWGH(XURSHVH8QLH
5XVODQGWRWHHQEHWURXZEDUHOHYHUDQFLHUYDQHQHUJLHWHPDNHQ'DWLVRRNLQKHWEHODQJ
YDQ5XVODQG
9RRU]LWWHU%DUURVR (XURSHVH&RPPLVVLH 5XVODQGLVHHQ(XURSHHVODQG:HKHEEHQGXV
EHLGHEHODQJELMYUHGHHQVWDELOLWHLWRSGLWFRQWLQHQWHQLQGHKHOHZHUHOG
9R3UHPLHU%DONHQHQGHKHHIWGHWRSDDQJHJUHSHQRPWHSOHLWHQYRRUPHHUDFWLHWHJHQ
GHRSZDUPLQJYDQGHDDUGH6DPHQPHW7RQ\%ODLUZDDUVFKXZWKLMGDWGLHRSZDUPLQJLQ
WRWMDDUFDWDVWURIDOHJHYROJHQNDQKHEEHQ0HHUVFKRQHHQHUJLHLVHHQQRRG]DDN
.HUQHQHUJLHLVGDDUELMQLHWXLWJHVORWHQ
-3%DONHQHQGH &'$ PLQLVWHUSUHVLGHQW'HGLVFXVVLHPRHWDEVROXXWZRUGHQJHYRHUG
PDDUHU]LMQWZHHNDQWHQ'HHQHNDQWLVGHPLOLHXNDQWGD V&RHQGDQLVHUQDWXXUOLMN
YHHOWH]HJJHQYRRUNHUQHQHUJLHPDDUGHDQGHUHNDQWLVKHWSUREOHHPYDQKHWDIYDO
'DDUNXQQHQZHGHRJHQQLHWYRRUVOXLWHQHQGDWGHEDWJDDWQDWXXUOLMNGDQRRNJHZRRQ
GRRU
9R9HUGHUPRHWHIILFLHQWHURPJDDQPHWHQHUJLHRYHUMDDUHHQEHVSDULQJYDQ
SURFHQWRSOHYHUHQ
6G%(Q(8FRUUHVSRQGHQW3DXO6QHLMGHULVRRNDDQZH]LJELMGHWRSLQ/DKWL-D3DXOMH
VWDDWRSHHQSOHNGDWHUQLHWQDDUXLW]LHWGDWMHELMGH(8WRSEHQWZDDUEHQMH"
361RXGLWLVQLHW*DUPLVFK3DUWHQNLUFKHQHQGLWLVQLHWQLHXZMDDUPDDUZH]LMQDOVSHUV
RQGHUJHEUDFKWLQHHQJURRWVSRUWFRPSOH[YODNELMGHSOHNZDDUGHWRSZRUGWJHKRXGHQ
1RXGDDUKRUHQGLHGULHVNLVFKDQVHQELMHQGH)LQVHUHJHULQJYLQGW]H]RPRRLGDWZH
GDDUDOOHPDDOYRRUPRHWHQVWDDQ
6G%1RXKHW]LHWHUSUDFKWLJXLW=HSUDWHQRSGHWRSRYHUGHHQHUJLHPDUNW,QKRHYHUUH
VSHHOWNHUQHQHUJLHGDDUELMHHQURO"

362IILFLHHOQLHWRSGHDJHQGDPDDUKHWVSHHOWQDWXXUOLMNZHOLQKHWDFKWHUKRRIGYDQGH
UHJHULQJVOHLGHU(U]LMQQDWXXUOLMNWZHH]DNHQKHHOEHODQJULMN(QGHHHUVWHLVMDKRH
NXQQHQZHPLQGHUDIKDQNHOLMNZRUGHQYDQGHLPSRUWYDQROLHHQJDV'DWNXQMHGRHQ
GRRU]XLQLJHUWHZRUGHQRIDQGHUHEURQQHQWH]RHNHQ.HUQHQHUJLHLVGDDUQDWXXUOLMNHHQ
RSWLHELM'HWZHHGHLVQDWXXUOLMNGHRSZDUPLQJYDQGHDDUGH.HUQHQHUJLHKHHIW
PLVVFKLHQQDGHOHQPDDUGUDDJWHUQLHWWRHELM'XVGDQ]LHMHWRFKJHOHLGHOLMNDDQGDW
NHUQHQHUJLHZHHUEHVSUHHNEDDUZRUGW'DWJHEHXUWLQ'XLWVODQGZDUKHWHHQWDERHZDV
LQGHWLMGPHWGH*URHQHQLQGHUHJHULQJ,Q*URRW%ULWWDQLHGRHWPHQRQGHU]RHNQDDU
PHHUFHQWUDOHVHQRRNLQ1HGHUODQGNRPWGLHGLVFXVVLHZHHUJHOHLGHOLMNDDQRSJDQ1RX
NHUQHQHUJLHLVQLHWPHHUWDERHGDWZDVKHWLQYHHOODQGHQDOQLHW,Q)UDQNULMNZHWHQZH
DOOHPDDOPDDURRNLQGLWZDWZHNHQQHQDOV]HHUPLOLHXYULHQGHOLMNHODQG)LQODQGLV
NHUQHQHUJLHGHJHZRRQVWH]DDNYDQGHZHUHOG
9R*HUW-DQ'HQQHNDPS-DKHWLVNRHOZDWHUZDDULQGH]HYLVVHQZRUGHQJHNZHHNW0HW
KHW]HOIGHZDWHUZHUGHQGH]H]RPHURRNGHGUXLYHQUDQNHQQDDVWGHNHUQFHQWUDOH
EHVSURHLG9RRUNHUQHQHUJLHKRHIMHQLHWEDQJWH]LMQLVGHERRGVFKDS(QGDWYHUKDDO
OLMNWDDQWHVODDQ
$GYLVHXUNHUQFHQWUDOH'HVWHXQYRRUNHUQHQHUJLHZRUGWJHOHLGHOLMNJURWHU'H
HQHUJLHSUREOHPDWLHNVWDDWLQ)LQODQGHQLQDQGHUHODQGHQRSGHDJHQGD6WHHGVPHHU
PHQVHQZHWHQGDWHUQLHWYHHOJRHGHDOWHUQDWLHYHQ]LMQ
9R'DDURPYHUULMVWHUQDDVWGHEHVWDDQGHFHQWUDOHVHHQQLHXZHGHYLMIGHDO+HWODQG
ZLOPLQGHUDIKDQNHOLMN]LMQYDQJDVXLW5XVODQGHQPHHQWGDWNHUQHQHUJLHHHQ
EHWURXZEDDUPDDURRNYHLOLJDOWHUQDWLHILV
9LFHSUHVLGHQWNHUQFHQWUDOH'H]HFHQWUDOHLVJHERXZGRPGHLPSDFWYDQHHQYOLHJWXLJ
WHZHHUVWDDQ'DWLVEHVORWHQQDGHDDQVODJHQLQ$PHULND=HOIVDOVGHNHUQVPHOWKHW
HUJVWHGDWNDQJHEHXUHQNRPWHUJHHQVWUDOLQJYULM'HPLOLHXEHZHJLQJZLOGHGDWGH
PLOMDUGHQLQDQGHUHDOWHUQDWLHYHQZHUGJHLQYHVWHHUGPDDU]HYHUORUHQGHVWULMGYDQHHQ
PDFKWLJHOREE\
:RRUGYRHUGHUPLOLHXEHZHJLQJ'HPHQVHQ]LMQ7VMHUQRE\OHQDQGHUHUDPSHQYHUJHWHQ
(QGHQXFOHDLUHLQGXVWULHKHHIWGH]HFHQWUDOHHFKWQRGLJ=RQGHUGHFHQWUDOH]RX
NHUQHQHUJLHQLHWRYHUOHYHQ
9R+HWNHUQDIYDOZRUGWRQGHUGHJURQGRSJHVODJHQ'HFHQWUDOHVWRRWYHUGHUJHHQYXLOH
VWRIIHQXLWHQGDDURP]HJJHQGHYRRUVWDQGHUVLVNHUQHQHUJLHJRHGYRRUKHWPLOLHX
9LFHSUHVLGHQWNHUQFHQWUDOH'LWLVGH)LQVHPDQLHU2RNDQGHUHODQGHQ]XOOHQGH
GLVFXVVLHJDDQYRHUHQ
9R'HYLMIGHNHUQFHQWUDOHLVQRJQLHWNODDUWRFKZHUNHQGH)LQQHQDOZHHUDDQSODQQHQ
YRRUHHQ]HVGH
6G%(YHQWHUXJQDDU3DXO6QHLMGHUELMGH(8WRSLQ/DKWL'H5XVVLVFKHSUHVLGHQWLVRRN
QHWDDQJHNRPHQELMGH(8WRSHQDDQJHVFKRYHQYRRUKHWGLQHU:RUGWGDWHHQEHHWMHHHQ
JH]HOOLJHWHQWMH"
36'DWYDOWWHEH]LHQRIKHWZHO]RJH]HOOLJZRUGW=H]XOOHQVWUDNVDOOHPDDOZHOPHW
JOLPODFKHQGQDDUEXLWHQNRPHQPDDULQZH]HQLVGHUHODWLHWXVVHQGH(8HQ5XVODQGRS
GLWPRPHQWWURHEHOHQGDQJDDWKHWRPHQHUJLHPDDURRNRPPHHUGDQGDW2SKHW
HQHUJLHSXQWVWRRUWGH(8]LFKHQRUPDDQGDW3RHWLQVWHHGVPHHUSROLWLHNHPXQWZLOVODDQ
XLW]LMQHQHUJLHYRRUUDGHQ%XLWHQODQGVHOHHV:HVWHUVHLQYHVWHHUGHUVGHSDVDIVQLMGHQ
DIKRXGHQHQWHJHOLMNHUWLMGEHUHLGWH]LMQGHJDVNUDDQGLFKWWHGUDDLHQDOVMHQLHWHHQ
0RVNRXJH]LQGHSROLWLHNZHQVWWHYRHUHQ(QLQGLH]LQLVKHWQDWXXUOLMNHHQKHHOPRHLOLMN
YHUKDDO0DDUGDQ]LMQHURRNQRJDQGHUHSUREOHPHQZDDUGH(8PHH]LW'DQJDDWKHW
ELMYRRUEHHOGRPGHVLWXDWLHLQ*HRUJLHZDDUGLHEORNNDGHGRRU5XVODQGLVLQJHVWHOG'LH
PRRUGRSHHQMRXUQDOLVWHHQNULWLVFKMRXUQDOLVWHLQ0RVNRXZDDUYDQGH(8EHWZLMIHOWRI
GDWWRWRSGHERGHPZRUGWXLWJH]RFKW'H(8KHHIWJH]HJG:HJDDQGDWDOOHPDDODDQGH
RUGHVWHOOHQHQ3RHWLQKHHIWYDQ]LMQNDQWJH]HJGLNNRPKLHUQLHWRPPHGHOHVWH
ODWHQOH]HQHQLNEHQZHOGLHPDQPHWGLHHQRUPHROLHHQJDVYRRUUDGHQ(QLNKHE]R
PLMQWZLMIHOVRIGDW]R QOHXNNHXYHOHQGJHVSUHN]DO]LMQ
6G%'DQNMHZHO3DXO6QHLMGHULV/DKWL
$QDO\VHEHHOG 0V6G%DFKWHUJURQG(XURSHVHYODJ

0/63RHWLQORRSWPHWHVFRUWHRYHUURGHORSHURPULQJGGRRUIRWRJUDIHQ

0/63RHWLQRSHHQWUDSPLGGHQLQEHHOGDFKWHUKHPYHHOGUXNSUDWHQGHSROLWLFL]RRPLQ
RS3RHWLQWRW06
+DQGKHOG06%DONHQHQGH0HUNHOHQDQGHUHSROLWLFLLQJURWHKDO
06/HLGHUVLQIRUPHHOSUDWHQGDDQHHQJHGHNWHWDIHO]RRPRXW
,QIRUPDWLHEHHOGNDDUW(XURSDHQ5XVODQGOLMQYDQHQHUJLHEURQLQ5XVODQGQDDUFHQWUDOH

´µ LQ(XURSDSLMOPHWJHOGVWURRP ´PLOMDUGHXURµ QDDU5XVODQG
062QGHUKRXGLQJUHSSHOELMJURWHJDVOHLGLQJ
/6NUXLVSXQWYDQHQHUJLHOHLGLQJHQLQJURWHDIJUDYLQJ3DQUHFKW
&8%DUURVRLQHHQUXPRHULJHRPJHYLQJELMGHWRS
06%DONHQHQGHSUDDWPHW%ODLU
0/6YHUJDGHUGLQHUWDIHOPHWMRXUQDOLVWHQURQGRPGHSROLWLFL
&8JHPHHQVFKDSSHOLMNHEULHI%DONHQHQGHHQ7RQ\%ODLU
/63RROODQGVFKDS6ODSHQGH]HHOHHXZHQRSHHQLMVVFKRWVLQGHYRRUJURQG ´
FDWDVWURIDOHJHYROJHQµ 
/6%HUJHQLQGHDFKWHUJURQGGULIWHQGLMVRS]HHLQGHYRRUJURQG
&8-DQ3HWHU%DONHQHQGH &'$ PLQLVWHUSUHVLGHQWLQHHQKRWHOORXQJH
&8(OHFWULFLWHLWVPHWHU
(&8(OHFWULWHLWVDDQGXLGLQJ
&8*DVPHWHU
&86G%LQVWXGLR
066G%GUDDLW]LFKRPQDDUVFKHUPPHW&83DXO6QHLMGHU
&836YRRUVNLVFKDQVHQLQGHDYRQG
066G%GUDDLW]LFKRPQDDUVFKHUPPHW&83DXO6QHLMGHU
&836YRRUVNLVFKDQVHQ
&8NZHHNEDVVLQYDQURQG]ZHPPHQGHYLVVHQ
06JURHQHYLVEDVVLQVQDDVWHONDDU
0V:LMQUDQNHQRSHHQULMWMHPHWVQHHXZRSGHJURQGZLHJHQGLQGHZLQGHQHUJLH
+LJKDQJOHNRHOZDWHUEDVVLQVLQNHUQFHQWUDOH
&8UHDFWRUYDWRQGHUNRHOZDWHU
06RQGHUGHHONRHOEDVVLQ
&8DGYLVHXUNHUQHQHUJLHPHWKHOPRSDFKWHUJURQGPDFKLQHVLQGHFHQWUDOH
/6.HUQFHQWUDOHPHWGDDUDFKWHUQDDVWJURWHKLMVNUDQHQ
&8NDELQHYDQGUDDLHQGHKLMVNUDDQERXZJHOXLGHQ
/6PDQJHEDDUWQDDUNUDDQPDFKLQLVW
06%RXZOXLORSHQRYHUHHQVWHLJHUODQJVHHQJLJDQWLVFKHERXZSXW
&89LFHSUHVLGHQWFHQWUDOHRYHUERXZWHUUHLQPHWERXZKHOPRS
&8ZLQGPROHQ ´GHPLOLHXEHZHJLQJµ ]RRPRXWHQSDQOLQNVQDDU/6.HUQFHQWUDOH
&8ZRRUGYRHUGHULQGUXNVWDGVFHQWUXPYHHOPHQVHQHQDXWR VRSDFKWHUJURQG
VWDGVJHOXLGHQ
/6,QURWVXLWJHKDNWHWXQQHOPHWEHWRQQHQZHJHUGRRU
&8YDQZDDUVFKLMQOLMN " NHUQDIYDOLQLHWVZDWRSHHQOLIWOLMNW
&XYLFHSUHVLGHQWFHQWUDOHYRRUERXZWHUUHLQPHWERXZKHOPRS
06KLMVNUDQHQERXZJHOXLGHQ
/6ERXZSXWPHWIXQGDPHQWHQHHUVWHERXZVHOVHQVWXNRIWLHQKLMVNUDQHQRSKHWWHUUHLQ
066G%YDQDFKWHUHQQDDUVFKHUPPHW&83DXO6QHLMGHU
&836YRRUVNLVFKDQVHQLQGHDYRQG
066G%GUDDLW]LFKZHHUWHUXJQDDUNLMNHUYDQVFKHUPPHW&83DXO6QHLMGHU
1HGHUODQGQLHWYRRUEHUHLGRSRYHUVWURPLQJHQ
'DWXP
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$QDO\VHWHNVW



9HHODFKWHUVWDOOLJRQGHUKRXGDDQZDWHUNHULQJHQGXLQHQHQULYLHUGLMNHQHQWHZHLQLJJHOG
YRRUUHSDUDWLHHQUDPSHQEHVWULMGLQJLVRRNQRJHHQVVOHFKWJHRUJDQLVHHUG.RUWRP
1HGHUODQGLVRQYROGRHQGHYRRUEHUHLGRSKRRJZDWHU'DWFRQFOXGHHUWGHRQDIKDQNHOLMNH
DGYLHVFRPPLVVLHZDWHUZDDUYDQ3ULQV:$YRRU]LWWHULV,QHHQUHDFWLHRSKHWUDSRUW]HJW
PLQLVWHU3HLMVGDWKHWULVLFRRSRYHUVWURPLQJHQGHYROOHDDQGDFKWKHHIWYDQKHWNDELQHW

.Y'9R%OLMNEDDULVHUHHQNURRQSULQVRUQRGLJRPQRJHHQVWHEHQDGUXNNHQZDW
HLJHQOLMNLHGHUHHQDOZHHWQDPHOLMNGDZHRSKHWJHELHGYDQZDWHUEHKHHUVLQJLQRQV
ODQGHHQVHULHXVSUREOHHPKHEEHQ1RRUGZLMNKHWJDWYDQ3DODFHJHQRHPGQDDUKHW

VWUDQGKRWHO2YHUHHQOHQJWHYDQPHWHU]LMQGHGXLQHQKLHU]HNHUWZHHPHWHUWH
ODDJ
3* +RRJKHHPUDDGVFKDS $OVGHVXSHUVWRUPZDDUZHKHWDOWLMGRYHUKHEEHQZDQWZH
KHEEHQKHWKLHURYHUHHQYHLOLJKHLGVQRUPHULQJYDQRSGXVHHQNDQVYDQRS
GDQ]HJJHQZHMDRSMDDDGDWLV]RYHUZHJPDDUQHHGDWNDQPRUJHQ
RRN]LMQGDQNXQWX]LFKYRRUVWHOOHQLQ]R·QJDWORRSWKHWKLHUQDDUELQQHQGDQORRSW
KHWKHOHDFKWHUODQGKLHURQGHU
9R0DDUHU]LMQQLHWDOOHHQRQYHLOLJHGLMNHQLQGHNXVWSURYLQFLHV(UZRUGWDOODQJHU
JHZDDUVFKXZGYRRU]ZDNNHSOHNHQLQKHWQRRUGHQHQODQJVKHWLMVVHOPHHUHQRRNODQJV
GHJURWHULYLHUHQ&UXFLDDOLQGHNULWLHNYDQGHDGYLHVFRPPLVVLHLVGDWGHULVLRDQDO\VHV
QLHWPHHUGHXJHQ1HGHUODQGLVLQGHDIGJHORSHQMDDUYHUDQGHUG'HERGHPLV
JHGDDOGHQGRRUNOLPDDWYHUDQGHULQJYDOWHUPHHUUHJHQGLHGRRUGHYHUUHJDDQGH
YHUVWGHOLMNLQJQLHWPHHUJRHGNDQZRUGHQDIJHYRHUG
(7 $GYLHVFRPPLVVLH:DWHU =RLHWVZDWLQ$PHULNDLVJHEHXUGELMGHUDPS.DWULQDKHW
RQPRJHOLMNHNDQKLHURRNHQNHHUJEHXUHQGXV1HGHUODQGPRHWHULQHONJHYDORRU
]RUJHQGDW]HDDQGHYRRUNDQWJRHGYHLOLJEOLMIW9RRUGLHYHUEHWHULQJYDQZDWHUNHULQJHQ
HQGLMNHQLVYROJHQVGHFRPPLVVLHPLOMDUGHXURQRGLJ9HHOPHHUGDQGHPLOMRHQ
GLHGHUHJHULQJHUWRWYRRUKHHIWXLWJHWURNNHQ
3HLMV:DWLNKHEJHGDDQLVHUYRRUJH]RUJGGDWHUPLOMRHQLVZDDUZHGHNRPHQGH
MDUHQPHHYRRUXLWNXQQHQ'HSODQHQGLHHUOLJJHQNXQQHQZHGDDUPHHJDDQDDQSDNNHQE
HQLNGHQNGDWKHWHHUVWHGDWKHWYROJHQGHNDELQHWPRHWGRHQLV]RUJHQGDWRRNGHHVW
YDQKHWJHOGHUNRPW
0HWQDPHRRNLVKHWQRGLJGHUDPSHQEHVWULMGLQJEHWHUWHNXQQHQRRUGLQHUHQ'H
UDPSHQEHVWULMGLQJ1RRUG5LMQPRQGELMYRRUEHHOGZDDU1RRUGZLMNRQGHUYDOWPRHWQXQRJ
RYHUOHJHQHPWYLMIYHLOLJKHLGVUHJLR·VHQWZHHSURYLQFLHVHQGDYLQGHQGHPLOMRHQ
PHQVHQKLHUDFKWHUGHGXLQHQJHHQJRHGLGHH

$QDO\VHEHHOG 0V6G%

6KRWLQOXFKWSDQGRZQQDDUEUDQGLQJ

/RQJ6KRWVWUDQGQRRUGZLMN
0/60HQVHQRSKHWVWUDQG
06PDQ+RRJKHHPUDDGVFKDS
.DDUW]ZDNHSOHNHQ1HGHUDQG
3DSLHUHQXLWKHWUDSSRUW
+RU3DQYDQPHHUQDDUHHQGLMN
06OLGDGYLHVJURHS
9HUWSDQZDWHUNHULQJ
0/6SROLWLFLHQ3ULQV:$ELMZDWHUNHULQJ
/66KRWZDWHUNLQJ
0V3HLMV
%UDQGLQJ
/60HQVHQRSKHWVUDQG
060HQVHQ]LWWHQRSKHWVWUDQGELM1RRUGZLMN
´.OLPDDWSUREOHHPPRHWPHHUDDQGDFKW«
'DWXP



/HQJWH

 ² 

3UHVHQWDWRU

6DFKDGH%RHU

9HUVODJJHYHU V  5RQ)UHVHQ
$DQNRQGLJLQJ

-DQHHZDW

$QDO\VHWHNVW



'H1HGHUODQGVHSROLWLHNKHHIWQRJVWHHGVRQYROGRHQGHRRJYRRUGHHUQVWYDQKHW
NOLPDDWSUREOHHP'DWYLQGHQGHQDWXXUHQPLOLHXRUJDQLVDWLHV=HJLQJHQYDQGDDJLQ
JHVSUHNPHWGHOLMVWWUHNNHUV'HPHHVWHQYDQKHQYLQGHQWURXZHQV22.GDWGH
RSZDUPLQJYDQGHDDUGHYHHOPHHUDDQGDFKWYHUGLHQW2RNLQGHYHUNLH]LQJVFDPSDJQH
5)YR'HOLMVWWUHNNHUVPRFKWHQHHQYRRUHHQRSGUDYHQELMGHYRRUYHFKWHUVYDQKHW
PLOLHX=HNUHJHQHHQUDSSRUWRYHUKHWZDVVHQGHZDWHUGDWRQYHUPLMGOHLMNNRPWHQ]H
NUHJHQYRRUDOGHYUDDJZDW]HHUDDQZLOOHQGRHQ'HWLPLQJZDVJRHG1D$O*RUHPHW
]LMQILOPRYHUKHWNOLPDDWHQGHRSZDUPLQJYDQGHDDUGHHQQD7RQ\%ODLUGLHHUJLVWHU

DODUPHUHQGHZRRUGHQRYHUVSUDN,HWVZDWLQ1HGHUODQGYDNHUPRHWJHEHXUHQHUNHQQHQ
GHOLMVWWUHNNHUV
-0 63 7RQ\%ODLUKHHIWGLWSUREOHHPQXRRNLQHHQVJHDJHQGHHUGGH]HZHHN.RUWRPHU
LVZHOGHJHOLMNZDWDDQGHKDQG(ULVZHOGHJHOLMNRRNHHQEHVHIPHHUDOJHPHHQGDW
ZHKLHUWHPDNHQKHEEHQPHWHHQYDQGHJURWHSUREOHPHQYDQGHVWHHHXZ
5)YR$OOHOLMVWWUHNNHUVOLQNVHQUHFKWVEHZHHUGHQGDWGDWSUREOHHPMXLVWELMKHQLQ
JRHGHKDQGHQLV
)+ */ :LM]LMQGHSDUWLMHQGDWEOLMNWRRNXLWGHJURHQHGRRUUHNHQLQJGLHZLMKHEEHQ
JHPDDNWGLHHFKW]RUJWYRRUYHUPLQGHULQJYDQGH&2XLWVWRRWGLH]RUJWGDWGH
YHUYXLOHUJDDWEHWDOHQHQGDWKHWLQGXXU]DPHHQHUJLHZRUGWJHLQYHVWHHUG
:% 39'$ $OVZHHUPHHZDFKWHQHQHFKWSDVZDWJDDQGRHQDOVKHWZDWHURQVHFKW
ELMQDOHWWHUOLMNWRWDDQGHOLSSHQVWDDWGDWKHWGDQQRJYHOHPDOHQGXXUGHULV'XVRRN
RSKHWJHELHGYDQGXXU]DDPKHLGJHOGWYRRUNRPHQLVEHWHUGDQJHQH]HQ:HNXQQHQGH
SUREOHPHQEHWHU18DDQSDVVHQGDQGDDUQRJWLHQMDDUPHHWHZDFKWHQ
05 99' (QLNEHQKLHURPXWHYHUWHOOHQGDWLNHUYDQRYHUWXLJGEHQGDWDOOHHQDOVZH
HFRQRPLVFKHJURHLKHEEHQDOVGHZHOYDDUWWRHQHHPWZLMHFKWLQVWDDW]LMQRPGH
PLGOLIHSUREOHPHQDDQWHSDNNHQZDQWDOOHHQGDQLVKHWJHOGHU
YR:LHHUJHOLMNKHHIWLVPRHLOLMNWH]HJJHQRPGDWHUJHHQPLOLHXYHUJHOLMNLQJJHPDDNW
LVYDQGHYHUNLH]LQJVSURJUDPPD V+HWRQGHUZHUSVSHHOWWURXZHQVQDXZHOLMNVHHQUROLQ
GHYHUNLH]LQJVVWULMG
)+ */ .LMNZLMNXQQHQWRWDDQKHWHLQGHYDQGHFDPSDJQHPHWHONDDUVWHJJHOHQRYHU
YRRUVHQWHJHQVYDQKHWRQWVODJUHFKWHQRYHUGHYHUJULM]LQJPDDUKHWSUREOHHPYDQ
NOLPDDWYHUDQGHULQJYRUPWYRRU1HGHUODQGYRRU(XURSDHQZHUHOGZLMGHHQYHHOJURWHUH
EHGUHLJLQJ
YR7RFK]LHQZHXUX]LHPDNHQRYHUKHWRQWVODJUHFKWHQQLHWRYHUKHW
NOLPDDWSUREOHHP
:% 39'$ 1HHPDDUGDWZDVRPGDWGDWJHDJHQGHHUGZDVHQLNSRSHORPQHWDOV$QGUH
5RXZYRHWHQ)HPNH+DOVHPDRPKHWRRNRYHUGLWYUDDJVWXNWHJDDQKHEEHQ
YR9RRUGH&'$OLMVWWUHNNHUPRHVWHQGHRUJDQLVDWLHVQDDUKHW7RUHQWMH
+HHIWX7RQ\%ODLUJLVWHUJH]LHQ"
-3%+LMKHHIWGHHUQVWYDQGHVLWXDWLHRQGHUOLMQGHQGDQ]HJLNDOOHODQGHQPRHWHQ
XLWHLQGHOLMNGRHQGDWJHQHZDWYDQKHQZRUGWYHUZDFKWHQ1HGHUODQGGRHWGDW
YR:DQW]HJW%DONHQHQGH1HGHUODQGKDDOWGHNOLPDDWGRHOVWHOOLQJHQHQGDW]DOKLM]LMQ
WHJHQVWDQGHUVZDDUGDQRRNGXLGHOLMNPDNHQ
$QDO\VHEHHOG 6G%06LQVWXGLRDQLPDWLHVWHPNQRSPHWSROLWLHNHSDUWLMHQORJR VDFKWHULQEHHOG

06EHHOGHQYDQOLMVWWUHNNHUVLQ]DDOPHWORJR

&8YDQUDSSRUWLQGHKDQGHQYDQSROLWLFL]RRPRXWQDDU0DUN5XWWH
.RUWHEHHOGHQYDQ
²$O*RUH $,7 YRRUSODDWMHSRROJHELHG
²%HHOGHQYDQYDOOHQGLMVHQVPHOWZDWHU
²7RQ\%ODLUDFKWHUHHQVSUHHNJHVWRHOWH
0/6YHJDGHU]DDOPHWSROLWLFL
060DULMQLVVHQ
0/6SROLWLFLDDQWDIHO
06+DOVHPD
06%RV
065XWWH
&8UDSSRUW
0/6YHUJDGHU]DDO
06+DOVHPD
06%RV
0/6PHQVHQRQGHUZHJQDDU7RUHQWMH
&8%DONHQHQGH
%DONHQHQGHPHWPHQVHQYDQPLOLHXRUJDQLVDWLHVLQHHQKDORSKHW%LQQHQKRI
91NOLPDDWWRSLQ1DLURELYDQVWDUW
'DWXP



/HQJWH

 ² 

3UHVHQWDWRU

$UQLQNKRI QLHWLQEHHOG 

9HUVODJJHYHU V  
$DQNRQGLJLQJ

1HHRQGHUGHHO.RUWQLHXZV

$QDO\VHWHNVW



YR,QGH.HQ\DDQVHKRRIGVWDG1DLURELLVHHQJURWHNOLPDDWFRQIHUHQWLHYDQGH9HUHQLJGH
1DWLHVEHJRQQHQGHHOQHPHUVSUDWHQHURYHUPDDWUHJHOHQWHJHQKHWEURHLNDVHIIHFW
.HQ\DYUHHVWGDWYRRUDO$IULNDYDQNOLPDDWVYHUDQGHULQJODVWJDDWNULMJHQ,QGHGHUGH
ZHUHOG]LMQPHQVHQH[WUDNZHWVEDDURPGDW]HYHHODIKDQNHOLMNHU]LMQYDQGHODQGERXZ
2RJVWHQGUHLJHQYDNHUWHPLVOXNNHQGRRURYHUVWURPLQJHQRIGHRSUXNNHQGHZRHVWLMQ
.HQ\DHLVWPHHUDDQGDFKWYDQKHW:HVWHQ

$QDO\VHEHHOG 0/6JURWHFRQJUHV]DDOPHWPHQVHQYDQDFKWHUHQJHILOPG7HNVW´.OLPDDWFRQIHUHQWLH

EHJRQQHQµLQEHHOG

&8QDDPERUGMHVRSHHQWDIHO
0/6VSUHNHU]LWWHQGSUDWHQGDFKWHUHHQWDIHO
0/6GURJHZRHVWLMQDFKWLJHYODNWHPHWHHQVMRNNHQGHH]HOYHOHGRGH " RIVODSHQGH
NRHLHQHQRSGHDFKWHUJURQG$IULNDDQVHERHUHQ
06YURXZWXVVHQQRPDGHQKXWWHQVORSSHQZLMNPHWGHKXWWHQGLHVFKXGGHQLQGHZLQG
0/6PHQVHQGUDJHQVSXOOHQRQGHUDUPHQHQRSKHWKRRIGGRRUHHQPRHUDVVLJJHELHG
06PDQPHWNDOIRSVFKRXGHUVORRSWGRRUKHWZDWHU
%LM]RQGHU]DFKWKHUIVWZHHUGLWMDDU
'DWXP



/HQJWH

 ² 

3UHVHQWDWRU

5LNYDQGH:HVWHODNHQ

9HUVODJJHYHU V  "
$DQNRQGLJLQJ

1HH

$QDO\VHWHNVW



'HKHUIVWLVDOYRRUGHKHOIWYRRUELMPDDUQRJVWHHGVLVGDDUEXLWHQZHLQLJYDQWH
PHUNHQ+HWZHHULV]DFKWGHWHPSHUDWXUHQKRRJHQGHERPHQOLMNHQJURHQHUGDQ
DQGHUVLQQRYHPEHU(HQYHUJHOLMNLQJPHWYRRUJDDQGHMDUHQ
9URXZ+HWLVZHOJURHQQRJPDDUGDWNRPWQDWXXUOLMNRPGDWKHWLQRNWREHUQRJ]RODQJ
ZDUPLVJHZHHVWGHQNLN-D
,QWHUYLHZHU8]LHWGDWRRNHFKWGDWKHWQRJ]RJURHQLV"
-D-D
,9$QGHUVGDQDQGHUV"
9-DDQGHUVGDQDQGHUV
9URXZ+HWLVQLHWHFKWKHUIVWYLQGLNQHH-H]LHWWRFKQRJKHHOYHHOJURHQHUJYHHO
JURHQ0HHUJURHQDOVEUXLQHLJHQOLMN
0DQQRUPDDOLVURQGQRYHPEHUDOOHEODGYDQGHERPHQ'DDU]LHWKHWGLWMDDUQLHW
QDDUXLW
9RGRHWXGDWQXHONHNHHU"
0DQ,NGRHGDWGHKHOHSHULRGHGDWKHWEODGKHOHPDDOQRJDDQGHERPHQ]LWWRWKHWHU
KHOHPDDODILV'DWGXXUWRQJHYHHUPDDQG,QGLHSHULRGH]LWLNYDDNKHW]HOIGHWH
IRWRJUDIHUHQ
9RHQZDWYDOWXGLWMDDURS"
0DQGDWKHWEODGHUKHHOODQJDDQ]LWHQKHWGDDUQDDVWRRNKHHOODQJJURHQEOLMIW
9R2RNYRULJMDDUKDGGHQZHHHQZDUPHKHUIVWHULVQRJYHHOJURHQWH]LHQHHQ
VWXNNRXGHU(QKDGHHQQDWWHHQNRXGHKHUIVWHQGDWLVGXLGHOLMNWH]LHQRSGHIRWR
YDQKHWEDONRQLQ'H%LOW7HUXJQDDU%ODGNOHXUZRUGWEHSDDOGGRRUGHKRHYHHOKHLG
]RQHQWHPSHUDWXXU+RHPHHU]RQHQZDUPWHGHVWHODQJHUHHQJURHQEODG
9URXZWHJHQKDOIQRYHPEHU'XVKHWLVWHJHNKH0DDULNYLQGKHWZHOILMQ-D ODFKW 
9R%HQLHXZGKRHJURHQRIEUXLQGHEODGHUHQGLWZHHNHQGNOHXUHQ
$UQLQNKRI,VRYHUDO]RZHLQLJWHPHUNHQYDQGHKHUIVW"
*HUULW+LHPVWUD1RXYDOWZHOPHHKRRU

$QDO\VHEHHOG 065YG:LQVWXGLRDFKWHUJURQGEHHOGYDQJURHQHEODGHUHQ

:HLODQGLQKHWERVZDQGHOWYURXZPHWKRQG

&8YURXZ
06YURXZPHWPDQRSDFKWHUJURQGELMKHNHQSDGGRRUZHLODQG
/6PHQVHQPHWKRQGHQLQZHLODQG

06PDQELMKHNMHRSSDG
/6IODWJHERXZ
06PDQPHWFDPHUDLQGHXURSHQLQJ
/6XLW]LFKWYDQDIEDONRQ
06PDQPHWFDPHUD
06PDQYDQDFKWHUPHWXLW]LFKWYDQDIEDONRQ
&8JURHQHERPHQ
06YURXZELMKHNMH
3DQQDDUPDQELMKHNMH
065YG:LQVWXGLRGUDDLW]LFKRP
6KRWYDQDFKWHURSUXJPHW*HUULWRSDFKWHUJURQGYRRUVFKHUP
*URRWVWHJURHQHSURHIULWYDQ1HGHUODQG
'DWXP



/HQJWH

 ² 

3UHVHQWDWRU

-DHQHW6FKXXUPDQ

9HUVODJJHYHU V  3DXOLQH%URHNHPD
$DQNRQGLJLQJ

*URRWVWHJURHQHSURHIULWYDQ1HGHUODQG

$QDO\VHWHNVW



:LHHHQPLOLHXRQYULHQGHOLMNHDXWRNRRSWPRHWGDWH[WUDYRHOHQLQGHSRUWRPRQHH
*URHQ/LQNVZLOYHUYXLOHQGHDXWR V]RDOVGHSRSXODLUH689GHWHUUHLQZDJHQVGXXUGHU
PDNHQ6FKRQHDXWR VGDDUHQWHJHQPRHWHQYDQGHSDUWLMMXLVWHHQVWXNJRHGNRSHU
ZRUGHQ2RNGH$1:%HQKHW:HUHOG1DWXXU)RQGVKDGGHQYDQGDDJKHWPLOLHXYULHQGHOLMN
ULMGHQRSGHDJHQGDVWDDQ6DPHQRUJDQLVHHUGHQ]HGHJURRWVWHJURHQHSURHIULWYDQ
1HGHUODQG
9R9RRUDOJHORNWGRRUKHWYRRUXLW]LFKWHHQVYRRUQLNVHHQVWXNMHWHPRUJHQVOLSSHQ
NRPHQGHPHQVHQGH]HJXUH]RQGDJRFKWHQGQDDU/HO\VWDGQDDUKHW$1:%WHVWHQ
WUDLQLQJFHQWUXP
9URXZ.LMNVOLSSHQGRHMHQRUPDDOOLHYHUQLHWHQQXLVKHWOHXNRPWHGRHQ
9RDXWR V]LMQGRRUGH$1:%HQKHW:1)JHVHOHFWHHUGDOVKHWPLOLHXYULHQGHOLMNVW
0DQ$1:%.LMNJRHGGRRUGHERFKWKHHQ
9R'HPHHVWHQKDOHQPHWJHPDNHHQYHUEUXLNYDQRS%LM]R QYRRUEHHOGYDQ
]XLQLJKHLGVWDDWVVHFUHWDULVYDQ*HHO'HDXWRNDQYHUVFKLOOHQGHEUDQGVWRIIHQDDQ
9DQ*HHO)OH[LIXHOYDQGDDU
9R0HWPRHLWHNRPWKLMERYHQGHKHUULHXLWYDQKHWFURVVFLUFXLWYHUGHURS'DDUNLMNHQ
]HQLHWRSHHQOLWHUWMH%LMGH$1:%ULMGHQ]HYDQGDDJVFKRRQPDDUZHWHQ22.YDQ
YHUYXLOHQGULMGHQZDQWGLH]HOIGH$1:%JHHIWKLHUJHUHJHOGYRRUHXURSHUSHUVRRQ
HHQGDJFXUVXVWHUUHLQULMGHQ²LQYROJHQVGHIROGHUV´GHVWRHUHWHUUHLQZDJHQVPHWGH
XLWVWUDOLQJYDQDYRQWXXUHQYULMKHLGµ0RHWXDOV$1:%QLHW]HJJHQZLMKHEEHQHHQ
YRRUEHHOGIXQFWLHQHHGDWGRHQZLMQLHWPHHU"
*XLGRYDQ:RHUNRP$1:%8KHHIWPLVVFKLHQKHWJHOXLGKLHUQDDVWJHKRRUG'DWLVYDQ
HHQWHUUHLQZDDUHFKWJHFURVVWJDDWZRUGHQ'DDU]LHMHRSZDWYRRUPDQLHUMHRSHQ
RQYHUDQWZRRUGHPDQLHUHUPHHRPNXQWJDDQ:LMZLOOHQGDWJUDDJLQHHQNDGHUSODDWVHQ
ZDDUPHQVHQKXQHLJHQNHX]HVPDNHQ2RNHHQJRHGHYRHUWXLJEHKHHUVLQJNULMJHQRRN
PHWDXWR VGLHQLHW]R]XLQLJ]LMQ
,YRS
$1:%(U]LMQ]HOIVGLHRSULMGHQ
,Y0DDUPRHWXGDQQLHW]HJJHQZHVWRSSHQGDDUPHH"
$1:%1RXZLMJHORYHQGDDURSGLWPRPHQWQLHWLQ+HWNDQEHVW]R]LMQGDWMHRSHHQ
JHJHYHQPRPHQW]HJWGDWGRHQZHQLHWPHHU0DDURSGLWPRPHQWJHOGWGDWGH]H
YRHUWXLJHQ]LMQWRHJHODWHQRSGH1HGHUODQGVHPDUNW(QGDDUYDQYLQGHQZLMGDWMHGDDU
RRNRSHHQYHUDQWZRRUGHPDQLHULQPRHWNXQQHQULMGHQHQGLHVWHXQJHYHQZLMRRN
9R'HGDJMHVPHQVHQGUDDLHQKXQURQGMHVPDDUKHWHYHQHPHQWZDVEHGRHOGRP
PHQVHQDDQGH]XLQLJHDXWR VWHNULMJHQ
0DQ-DGDWKDQJWQDWXXUOLMNHHQEHHWMHYDQGHSULMVDI(HQ]XLQLJHDXWRLVQDWXXUOLMN
ZHOJRHGNRSHULQJHEUXLNPDDUGXXUGHULQDDQNRRS
9R(QRQGHUWXVVHQLHWVYHUGHURSXLWKHWKHOHODQG]LMQ]HJHNRPHQ'DWKHWELMGH
EXUHQRP]XLQLJKHLGJDDWYLQGHQ]HEHVWPDDUKLHUMDJHQ]HGHOLWHUVHUJUDDJGRRUKHHQ
&RXUHXURSRS

,Y:LHHUPHHUYDQZLOZHWHQGH$1:%NRPWYRRUWDDQPHWHHQWRSYDQDXWR VYDQ
GHDOOHU]XLQLJVWHQZHOWHYHUVWDDQ
$QDO\VHEHHOG 06-HDQHW6FKXXUPDQDXWR VLQEHHOGDFKWHUJURQG

/6PHQVHQRSFLUFXLWELM$1:%

/6VOLSSHQGHDXWR V
&8YURXZRSFLUFXLW
/6VOLSSHQGHDXWR VLQZDWHUSODVVHQ
06LQVWUXFWHXU$1:%PHWZDONLHWDONLH
/6VOLSSHQGHDXWR V
0/6VOLSSHQGHDXWRPHWJUDVRSYRRUJURQG
06VWDDWVVHFUHWDULV*HHOELMHHQDXWRSHUVHURPKHHQLHPDQG]ZDDLHQGPHWFLUFXLWYODJ
/6VFKHXUHQGHFURVVDXWR VRSQDDVWOLJJHQGFLUFXLW
06EHHOGHQVOLSFXUVXV
06IROGHU$1:%LQKDQGHQ
&8IROGHU
&8GLUHFWHXU$1:%YRRU$1:%YODJ
06EHHOGHQVOLSFXUVXV
06EH]RHNHU
06KRUL]RQWDOHSDQFURVVDXWR V
&8EH]RHNHUVFURVVFLUFXLW
/6UDFHQGHFURVVDXWR V
&8FRXUHXU
06JDUDJHPHWFURVVDXWR V
06EHHOGHQYDQ]XLQLJHDXWR VRSKHWFLUFXLW
+HUIVWEUHHNWZDUPWHUHFRUG
'DWXP



/HQJWH

 ² 

3UHVHQWDWRU

$VWULG.HUVVHERRP

9HUVODJJHYHU V  0DULHNHGH9ULHV
$DQNRQGLJLQJ

1HHJHHQDDQNRQGLJLQJHQLQGLWEXOOHWLQ

$QDO\VHWHNVW



$.:HEHOHYHQRSGLWPRPHQWGHDOOHUZDUPVWHKHUIVWYDQGHDIJHORSHQGULHKRQGHUG
MDDU9RULJMDDUZDVDOHHQUHFRUGPHWHHQJHPLGGHOGHWHPSHUDWXXUYDQJUDGHQ'LW
MDDUNRPWGDDUQRJHHQVHHQDQGHUKDOYHJUDDGERYHQRS,Q1HGHUODQGHQ:HVW(XURSD
JDDWGHRSZDUPLQJYDQGHDDUGHVQHOOHUGDQLQGHUHVWYDQGHZHUHOG:DDURP"'DWJDDW
KHW.10,QXRQGHU]RHNHQ
9R+HWLVWRFKXLW]RQGHUOLMNGDWZHHLQGQRYHPEHUQRJHHQNRSNRIILHLQGH]RQ
NXQQHQGULQNHQ'HEODGHUHQDDQGHERPHQZDUHQGDQRRNQRJODQJJURHQHQHLJHQOLMN
NXQQHQZHGDQRRNSDVYDQDIGH]HZHHNJHQLHWHQYDQGHPRRLHKHUIVWNOHXUHQ+HUIVW
YHVWLJWHHQUHFRUG
*HHUW-DQYDQ2OGHQERUFK .OLPDDWRQGHU]RHN.10, .10,+HWLVLHWVPHHUGDQGULH
JUDGHQZDUPHUGDQQRUPDDOHQLHWVPHHUGDQHHQJUDDGZDUPHUGDQ925,*MDDU
9R'HFLMIHUV'HQRUPDOHJHPLGGHOGHKHUIVWWHPSHUDWXXULV]R QJUDGHQ9RULJMDDU
ZDVGDW]R QJUDGHQ(QGLWMDDULVGDWDOZHHU]R QDQGHUKDOYHJUDDGZDUPHU
JHZRUGHQ(HQJHGHHOWHGDDUYDQLVJHZRRQGHZHUHOGZLMGHRSZDUPLQJ1HGHUODQGZRUGW
RRNZDUPHUHQGDWKHIWRRNHHQJUDDGELMJHGUDJHQ(QHHQJHGHHOWHLVRRNKHWZHHUZH
KHEEHQELMQDGHKHOHKHUIVWHHQ]XLGHUZLQGJHKDGHQGDWKHHIWRRNRQJHYHHUHHQJUDDG
HUERYHQRSJHJRRLGHQYHUGHUZDVHUHHQUHVWDQWZDUPZDWHUYDQGHKHWHMXQLPDDQG
YRRUGHNXVWHQGDWKHHIWRQJHYHHUHHQKDOYHJUDDGELMJHGUDJHQ
(ULVZHOGHJHOLMNLHWVPHWRQVNOLPDDWDDQGHKDQGHQGDWLVQLHWLHWVYDQGHODDWVWHWLMG
(UZLQ.UROO,NEHQ]RYHUVFKLNNHOLMNYHUEDDVGRYHUGDWLHGHUHHQPDDU]HJW´-DPDDUZH
ZHWHQKHWQRJPDDU]RNRUWHQZHNXQQHQQLNVGRHQµ,NNDQPHKHULQQHUHQLQKH
WRHQZHUNWHLNELMGH.10,GDWZLMWLMGHQVGHOXQFKSDX]HELMHONDDU]DWHQHQGDQZDUHQ
ZHDDQKHWSUDWHQRYHUKHWJDWLQGHR]RQODDJHQRYHUKHWRSZDUPHQYDQGHDDUGH
9R:HUHOGZLMGZRUGWDDQJHQRPHQGDWGHDDUGHGRRUKHWEURHLNDVHIIHFWJUDDGLV
RSJHZDUPG(QGDDUOLMNWKHWQXQRJLHWVERYHQRSWHNRPHQ'HWHPSHUDWXUHQVWLMJHQLQ
EHSDDOGHGHOHQYDQGHZHUHOGVQHOOHUGDQYHUZDFKW2RNLQ1HGHUODQG'LWKHOHJHELHG
ZDUPWGHODDWVWHMDUHQLHWVVQHOOHURSGDQGHZHUHOGJHPLGGHOG:DDUGRRUGDWNRPW

ZHWHQZHQRJQLHWSUHFLHVGDW]LMQZHQRJDDQKHWXLW]RHNHQ'HJHYROJHQYRRU
1HGHUODQG]LMQQLHWPDNNHOLMNLQWHVFKDWWHQ0DDUHHQRSORVVLQJYRRUKHW
NOLPDDWSUREOHHPOLMNWQDGHPLVOXNWHNOLPDDWWRSYDQ1DLURELYHUGHUZHJGDQRRLW
$QDO\VHEHHOG 06-HDQHWEHHOGDFKWHUJURQGEUXLQHEODGHUHQ

0/6SDQUHFKWVPHQVHQLQMDVRSYHUDQGDLQ]RQQHWMHPHWNRSNRIILH

&8JURHQHEODGHUHQZDDLHQGLQGHZLQG
0/6ERPHQLQKHUIVWNOHXUHQURQGHHQSDGQDDUHHQKRXWHQEUXJJHWMH'RQNHUERVPHW
EODGHUHQRSGHJURQG
06 ´.OLPDDWRQGHU]RHN.10,µ 2QGHU]RHNHULQNDQWRRUUXLPWHFRPSXWHUVFKHUPHQHQ
ZHHUNDDUWHQRSGHDFKWHUJURQG
2YHU]LFKW´JHPLGGHOGHKHUIVWWHPSHUDWXUHQµPHWERRPLQKHUIVWNOHXUHQHUQDDVW
06RQGHU]RHNHULQNDQWRRUUXLPWH
&8=RRPRXWQDDU/6YDQJHHOEUXLQHERRPLQSDUN
(UZLQ.UROO ´ZHHUPDQµ ]RQGHUMDVLQKHUIVW]RQPHWKHUIVWRSDFKWHUJURQGELMHHQYLMYHU
06RQGHU]RHNHUDFKWHUEXUHDXPHWLQJHZLNNHOGHZHHUNDDUWHQRSVFKHUPHQ
2QGHU]RHNHUVFKXLIWVWRHODDQHQWXXUWQDDUVFKHUP
&8WZHHJHGHWDLOOHHUGHZHHUNDDUWHQRSHHQFRPSXWHUVFKHUP
&8FRPSXWHUVFKHUPPHWDOOHUOHLJUDILHNHQ
06SDQOLQNVYHHOFRPSXWHUVFKHUPHQRSHHQULMPHWZHHUVLPXODWLHVJUDILHNHQHQ
NDDUWHQ6KRWHLQGLJWPHWRQGHU]RHNHUYDQDFKWHUJH]LHQVWDUHQGQDDUVFKHUP
06RQGHU]RHNHULQNDQWRRUUXLPWH
06RQGHU]RHNHUDFKWHUEXUHDXPHWLQJHZLNNHOGHZHHUVLPXODWLHVHQJUDILHNHQRS
VFKHUPHQ]RRPLQQDDUKHUIVWNOHXUHQEXLWHQKHWNDQWRRU

3HULRGH±YRRUMDDU
:HLQLJ1HGHUODQGHUVGHGHQOLFKWHQXLW
'DWXP



/HQJWH

 ²  ² 

3UHVHQWDWRU

5LNYDQGH:HVWHODNHQ

9HUVODJJHYHU V  
$DQNRQGLJLQJ

-D´9LMIPLQXWHQKHWOLFKWXLWWHJHQNOLPDDWYHUDQGHULQJ

$QDO\VHWHNVW



5YG:0HWDOOHOLFKWHQXLW]RJRHGDOVLQKHWGRQNHU=RKHHIWHHQQRJRQENHQGDDQWDO
KXLVKRXGHQVLQ(XURSDGHDIJHORSHQPLQXWHQGRRUJHEUDFKWRPGHDDUGHHYHQUXVWWH
JHYHQ(QNHOHVHFRQGHQJHOHGHQLVGHDFWLHJHHLQGLJG'HRSURHSRPPLQXWHQODQJ
JHHQOLFKWHQWHODWHQEUDQGHQZDVDINRPVWLJYDQ)UDQVHPLOLHXRUJDQLVDWLHV'LHZLOOHQ]R
GHDDQGDFKWYHVWLJHQRSGHNOLPDDWYHUDQGHULQJ2SGLWPRPHQWLVQRJQLHWWH]HJJHQ
KRHYHHOPHQVHQKHEEHQPHHJHGDDQHQRIHUVWURRPVWRULQJHQ]LMQJHZHHVWLHWV
ZDDUYRRUGHEHKHHUGHUYDQKHWODQGHOLMNHOHNWULFLWHLWVQHW7HQQHWHUQVWLJKHHIW
JHZDDUVFKXZG$DQKHWHLQGHYDQGH]HXLW]HQGLQJPHHURYHUGH]HDFWLH

5YG:(QGDQWHUXJQDUGLHDFWLHRPYLMIPLQXWHQKHWOLFKWXLWWHGRHQDOVZDDUVFKXZLQJ
YRRUGHRSZDUPLQJYDQGHDDUGH'HDFWLHEHJRQGXVRPYLMIYRRUDFKWYDQDYRQGHQ
HLQGLJGHRPDFKWXXU,QGHOLFKWVWDG3DULMVJLQJHQGHODPSHQYDQGH(LIHOWRUHQXLW'H
JHPHHQWHYDQ3DULMVJDIGDDUPHHJHKRRUDDQGHRSURHSYDQPLOLHXRUJDQLVDWLHV(Q
GDQQDDU1HGHUODQG'LWLVKHW0LQLVWHULHYDQ9520GDWRRNKHHIWPHHJHGDDQ$QGHUH
0LQLVWHULHVGHGHQQLHWPHHDDQGHDFWLH(QGDQ5RWWHUGDPELMGH(XURPDVW'DDULV%DUW
/HIHULQN
%DUWLVKHWOLFKWGDDURRNXLWJHJDDQ"
%/1HHKHWOLFKWYDQGH(XURPDVWLVKLHUJHZRRQDDQJHEOHYHQHQMH]DJLQGHRPJHYLQJ
GDWHUHLJHQOLMNQDXZHOLMNVJHKRRUJHJHYHQDDQGLHDFWLH5RWWHUGDPKHHIWQLHWPDVVDDO
JHKRRUJHJHYHQDDQGLHRSURHSRPHYHQYLMIPLQXWHQKHWOLFKWXLWWHGRHQRPGH
DDQGDFKWWHYHVWLJHQRSKHWNOLPDDWSUREOHHPZDDURYHUGH9HUHQLJGH1DWLHVPRUJHQPHW
HHQUDSSRUWNRPHQ
5YG:-D7HQQHWZDVEDQJYRRUVWRULQJHQDOVRSGHKXLVKRXGHQVDDQGLHDFWLHPHH
]RXGRHQHQ]HOIVSUHPLHU%DONHQHQGHZHHVRSGHJHYDUHQYRRUGHVWURRPYRRU]LHQLQJLQ
1HGHUODQG:HOQX7HQQHWODDW]RMXLVWZHWHQGDWKHWHOHNWULFLWHLWVYHUEUXLNLQ1HGHUODQG
LQGLHYLMIPLQXWHQQDXZHOLMNVLVJHGDDOG'DDUPHHLVGH]HDFWLHKHWLVHHQEHHWMHHHQ
FOLFKpDOVHHQQDFKWNDDUVXLWJHJDDQRPGDWELMQDRYHUDOLQ1HGHUODQGGHOLFKWHQEOHYHQ
EUDQGHQ
5YG:'DQNMHZHO(QPHWGH]HQDFKWNDDUV]LMQZHKHWDDQKHWHLQGHJHNRPHQYDQGLW
DFKWXXUMRXUQDDO

$QDO\VHEHHOG 'HHO065YG:PHWRSDFKWHUJURQGHHQDIEHHOGLQJYDQHHQJORHLODPS



'HHO065YG:PHWRSDFKWHUJURQGHHQDIEHHOGLQJYDQHHQJORHLODPS
/6(LIHOWRUHQELMQDFKWOLFKWHQJDDQXLWWLOWRPKRRJ
/60LQLVWHULH9520JHERXZLQKHWGRQNHU
065YG:LQVWXGLR
06%/YRRU(XURPDVW
0/6(XURPDVWWLOWRPKRRJ
/6JHERXZHQZDDUOLFKWEUDQGWDDQKHWZDWHU
06%/YRRU(XURPDVW
065YG:LQVWXGLR
91UDSSRUWNOLPDDWZDUPHUGRRUPHQV
%HZRQHUODDJVWHSXQW(XURSDQLHWEDQJ
%RRGVFKDSNOLPDDWFKHIRRNJHULFKWDDQ&KLQD
/LG91FRPPLVVLHRYHUNOLPDDWUDSSRUW
0LOLHXGHIHQVLHHLVWPDDWUHJHOHQSROLWLHN
'DWXP



/HQJWH

 ² 

3UHVHQWDWRU

5LNYDQGH:HVWHODNHQ

9HUVODJJHYHU V  /LGZLHQ*HYHUV
$DQNRQGLJLQJ

=HHVSLHJHOVWLMJWIRUVGRRUNOLPDDWYHUDQGHULQJ

$QDO\VHWHNVW



(QGDQKHWNOLPDDW+HWLVQX]RJRHGDOV]HNHU'HPHQVLVYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUGH
NOLPDDWYHUDQGHULQJHQ'DWLVYROJHQVKHWNOLPDDWSDQHOYDQGH9HUHQLJGH1DWLHV
RQPLVNHQEDDU+HWZRUGWVWHHGVZDUPHURSDDUGHGRRUKHWEURHLNDVHIIHFWHQGDW
EHWHNHQWGDWZHGHNRPHQGHHHXZWHPDNHQNULMJHQPHWVPHOWHQGHJOHWVMHUVH[WUHPHU
ZHHUHQVWLMJHQGH]HHVSLHJHOV
9R/*:HNXQQHQHUQLHWPHHURPKHHQ+HWLVRQ]HHLJHQVFKXOG=HVMDDUJHOHGHQZDV
KHWQRJPDDUYRRU]HNHUGDWGHRSZDUPLQJYDQGHDDUGHZRUGWYHURRU]DDNWGRRUGH
PHQVQXVWHOWKHWNOLPDDWSDQHOYDQGH91YDVWGDWGDWYRRU]HNHULV
6XVDQ6RORPRQ.OLPDDWSDQHO91 'HYRRUQDDPVWHFRQFOXVLHLVGDWGHRSZDUPLQJYDQGH
DDUGHRQPLVNHQEDDULV2QPLVNHQEDDU'DWLVWH]LHQLQPHWLQJHQYDQOXFKWHQ
]HHWHPSHUDWXXUVPHOWHQYDQVQHHXZHQLMVHQVWLMJLQJYDQGH]HHVSLHJHO
9R/*'LHWHPSHUDWXXUVWLMJLQJZRUGWYHURRU]DDNWGRRUGDWZHWHYHHOIRVVLHOH
EUDQGVWRIIHQJHEUXLNHQ$XWR VYOLHJWXLJHQIDEULHNHQVWRWHQEURHLNDVJDVVHQXLW]RDOV
&2HQPHWKDDQ(QKLHUGRRU]DOGHWHPSHUDWXXULQGHNRPHQGHHHXZHQDOOHHQQRJ
PDDUWRHQHPHQHQGDWKHHIWJURWHJHYROJHQ(HQSDDUFRQFUHWHJHWDOOHQ
'H]HHHXZ]DOKHWWRWJUDGHQZDUPHUZRUGHQ(QGH]HHVSLHJHO]DOPHWWRW
VWLMJHQ0DDUGH]HHVSLHJHOYRRUGH1HGHUODQGVHNXVW]DOQRJKRJHUXLWNRPHQVWHOWKHW
.10,
5REYDQ'RUODQG.10,9RRUGH1HGHUODQGVHVLWXDWLHLVKHWQRJLHWVMHHUJHURPGDWKHWLQ
1RRUG$WODQWLVFKHJHELHGZHGHQNHQGDWGH]HHVSLHJHOQRJLHWVMHKRJHUNRPWWHVWDDQ
9R/*(QZDDUPRHWHQZHGDQLQ1HGHUODQGDDQGHQNHQ"
5Y'$DQRQJHYHHUWRWFHQWLPHWHULQGHNRPHQGHHHXZ
9R:HNULMJHQKLHURRNWHPDNHQPHWH[WUHPHUHZHHUVRPVWDQGLJKHGHQ+LWWHJROYHQLQ
GH]RPHUHQZDUPHQDWWHZLQWHUV'HZDWHUVWDQGHQLQGHULYLHUHQ]XOOHQVWLMJHQHQGDDU
PRHWHQZHRQVGXVWHJHQEHVFKHUPHQ
6\EH6FKDDS8QLHYDQZDWHUVFKDSSHQ(UZRUGWJHQRHJJHGDDQKRRU:HEHLGH
'HOWDSODQQHQJHKDG'LMNYHUVWHUNLQJGDDULVYHHODDQJHGDDQ'DDUZRUGWQRJDDQ
JHZHUNWGDW]LHWXKLHURRN0DDUGDWLVGXVHLJHQOLMNDOOHPDDOQRJJHEDVHHUGRSGH
RXGHQRUPHQGHRXGHYHUZDFKWLQJHQYDQGHULVLFR V(QZHNULMJHQQXQLHXZH(UPRHW
GXVHLJHQOLMNQRJHHQKHOHGLVFXVVLHERYHQRYHUKHHQJHOHJGHQGDWGRHQZHWHZHLQLJLQ
1HGHUODQG
9R,QDSULOHQPHLNRPWGHNOLPDDWFRPPLVVLHPHWQRJWZHHEHODQJULMNHUDSSRUWHQ
RYHUGHHIIHFWHQYDQNOLPDDWYHUDQGHULQJHQRYHUGHRSORVVLQJHQ=HYRUPHQGHEDVLV
YRRUYHUGHUHLQWHUQDWLRQDOHNOLPDDWRQGHUKDQGHOLQJHQGLHDDQKHWHLQGYDQKHWMDDUZHHU
YDQVWDUWJDDQ
5YG:'HZHWHQVFKDSSHUV]LMQKHWGXVZHOHHQVRYHUGHNOLPDDWYHUDQGHULQJYRHUGH
JHYROJHQHUYDQHQGHUROGLHGHPHQVGDDUELMVSHHOW7RFK]LMQHU1HGHUODQGHUVGLHRRN
QDYDQGDDJQRJWZLMIHOHQRYHUGHHUQVWYDQGHFRQFOXVLHVWHUZLMOFRQVXPHQWHQGLHDO
ODQJHU]XLQLJ]LMQPHWHQHUJLHEHYHVWLJGZRUGHQLQKXQRYHUWXLJLQJ
9R.RIILHKRXGHQ]HZDUPLQHHQWKHUPRVNDQQLHWRSHHQZDUPKRXGSODDWMH+HWKXLV
ZRUGWELMQDKHOHPDDOYHUOLFKWGRRUVSDDUODPSHQHQWDQGHQSRHWVHQGRHQ]HJHZRRQPHW
GHKDQGLQSODDWVYDQHOHNWULVFK&KULV%UXLMQHVPDDNW]LFK]RUJHQRYHUKHWNOLPDDW
&%,NYLQGGDWZHLHWVPRHWHQGRHQDDQGHXLWVWRRWYDQ&2GDWQHHPWLQHHQKRRJ
WHPSRWRH(QGDWNRPWRRNDOOHPDDOGRRURQVHLJHQKDQGHOHQGXVLNYLQGRRNGDWZH
]HOILHWVPRHWHQGRHQRPGDWWHUXJWHGULQJHQ2IZHKHWNOLPDDWKHOHPDDONXQQHQ
EHLQYORHGHQDOVPHQVHQGDWZHHWLNQLHWPDDULNYLQGGDWZHZHOHHQ
YHUDQWZRRUGHOLMNKHLGKHEEHQQDDUYROJHQGHJHQHUDWLHV
9R0DDUQLHWDOOH1HGHUODQGHUVOLMNHQRYHUWXLJG,Q0RRUGUHFKWYODNELMKHW
DOOHUODDJVWHSXQWYDQ1HGHUODQGPHWHURQGHU1$3ZRRQW:LP+DUGLM]HU$OVJHHQ
DQGHU]RXKLM]LFK]RUJHQNXQQHQPDNHQRYHUGH]HHVSLHJHOVWLMJLQJPDDUKLMZRUGWQLHW
RQUXVWLJYDQKHWUDSSRUW
:+,QWRHQPHWGHZDWHUVQRRGWRHQEUDNRRNGHGLMNGRRULQ2XGHNHUN(QLQHHQ
KDOIXXUWLMG]DJHQZHGH,-VVHOHHQKDOYHPHWHU]DNNHQ,NVWRQGHUELMGXVLNKHEKHW
]HOIJH]LHQ
9R'XVXGHQNWQLHWGDWKHWKLHURQGHUORRSW"
:+1RXRQGHUKHWNRPWZHOGUDVWHVWDDQHQQDWXXUOLMNLVHUVFKDGHPDDUGDWZHQRX
DOOHPDDOJHOLMNGLUHFWYHUGULQNHQ]RLVKHWQLHW

&%,NULMGDXWRMD,NULMG]R QNLORPHWHUSHUMDDU+HWLVJHZRRQHHQEHQ]LQHDXWR
PDDUGDWGRHLNNOLPDDWQHXWUDDO'DWZLO]HJJHQYRRUDOOH&2GLHLNXLWVWRRWODDWLN
ERPHQSODQWHQGLHGH&2ZHHURSQHPHQ
9R%UXLMQHVGRHW]RYHHOKLMNDQRRNDOEOLMYHQ]LMQYRHWHQZHOGURRJLQ8WUHFKWDOVKHW
ZDWHUSHLOVWLMJW:LP+DUGLM]HUYLQGWDOOH]RUJHQRYHUERGLJ+LMZRRQWKLHUZHOYHLOLJ
]HJWKLMRSKHWODDJVWHSXQWYDQ1HGHUODQG
5YG:-DZHUHOGZLMGLVLQVWHPPHQGJHUHDJHHUGRSKHWUDSSRUW+HWLVWLMGYRRUHHQ
GRHOWUHIIHQGHEHVWULMGLQJYDQEURHLNDVJDVVHQ2SHHQPLOLHXWRSLQ3DULMVKHEEHQGH9'
HQGH(XURSHVH8QLHJHSOHLWYRRUHHQPHHULQWHUQDWLRQDOHDDQSDNYDQEURHLNDVJDVVHQ
2RNVWDDWVVHFUHWDULV9DQ*HHOYDQPLOLHXZZLOGHXLWVWRRWYDQEURHLNDVJDVVHQKDUGHU
DDQSDNNHQGDQWRWGXVYHUZDVJHSODQGPDDURYHUFRQFUHWHPDDWUHJHOHQLQ1HGHUODQG
NDQ9DQ*HHOZHLQLJ]HJJHQRPGDWKHWNDELQHWGHPLVVLRQDLULV:LOWXRRNUHDJHUHQRS
KHWNOLPDDWUDSSRUWGDQNDQGDWRSRQ]HZHEVLWHZZZQRVMRXUQDDOQO
$QDO\VHEHHOG 065YG:LQVWXGLRGUDDLHQGHZHUHOGEROVDWHOOLHWIRWRRSDFKWHUJURQG

/6LQVWRUWHQGHLMVEHUJHQ

&8SDQUHFKWVQDDU06GDPSHQGHXLWODDWYDQHHQRXGHEXV
/69HHOPHQVHQPHWILHWVHQHQULNVMD VILHWVHQGGRRUZDWHULQ,QGLDRLG
&8916DORPRQVHULHXVEULOSDNDFKWHUPLFURIRRQ
/6DXWR VRS1HGHUODQGVHVQHOZHJLQGHILOHYHHOYUDFKWZDJHQV
/6./0YOLHJWXLJLQGHOXFKW ´WHYHHOIRVVLHOHEUDQGVWRIIHQJHEUXLNHQµ *UDILVFKH
ZHHUJDYHYDQWHPSHUDWXXUYHUDQGHULQJZHUHOGEROPHWYHUDQGHUHQWHPSHUDWXXUNDDUW

2SVRPPLQJ´.OLPDDWYHUDQGHULQJµPHWSODDWMHZHUHOGERO
1HGHUODQGVHNXVWYDQXLWGHOXFKWKLJKDQJOH
5REYDQ'RUODQG06&8YRRU.10,JHERXZ ´.10,µ 
/6]HHVWUDQGHQHQ]HHKLJKDQJOH
5REYDQ'RUODQGYRRU.10,JHERXZ
1HGHUODQGVHULYLHUHQODQGVFKDSYDQXLWGHOXFKWSDQOLQNV]RRPRXW
3DQOLQNVRSHHQGLMNPHWRQGHUKRXG
06QDDU&86\EH6FKDDSRSGLMN ´8QLHYDQ:DWHUVFKDSSHQµ 
3DQUHFKWVLMVVFKRWV
3DQUHFKWVVPHOWHQGHLMVVFKRWV
2QGHUZDWHUVKRWLMVEORNNHQDDQRSSHUYODNWH
06LMVEHHUVSULQJWXLWZDN
/6LMVEHHURSLMVYODNWH
065YG:LQVWXGLRGUDDLHQGHZHUHOGEROVDWHOOLHWIRWRRSDFKWHUJURQG
6KRWEHZHHJWLQKXLVNDPHUQDDUWDIHOWRH7KHUPRVIOHVVHQRSWDIHO
06EHZRQHUODDWVSDDUODPSLQODPS]LHQ
06&8EHZRQHUSRHWVWWDQGHQERYHQZDVEDN
06EHZRQHU]LWDDQWDIHOPHWVSDDUODPSHQYRRU]LFKRSWDIHO
*RRJOH(DUWKDQLPDWLH]RRPWLQRSVDWHOOLHWIRWRYDQ1HGHUODQGQDDUKXLVLQ0RRUGUHFKW
0/6FDPHUDYROJW:+DOVKLMYDQ]LMQKXLVQDDUHHQWXLQORRSW
06&8:+GLNJHNOHHGLQZHLGHPHWNLSSHQHQNRQLMQHQ
06FDPHUDYROJWEHZRQHUYDQYRRUGHXUQDDUDXWR
&8DFKWHUUXLWDXWRPHW,NULM.OLPDDWQHXWUDDOVWLFNHU
06QDDU/6&%ORRSWZHJYDQFDPHUDWHUXJQDDUYRRUGHXU
/6:+LVPHWYRHULQGHZHHULQHHQVFKXXUWMHLQZHLODQGZDDUNRQLMQHQHQNLSSHQ
URQGVSULQJHQ
065YG:LQVWXGLRGUDDLHQGHZHUHOGEROVDWHOOLHWIRWRRSDFKWHUJURQG
6DPHQYDWWLQJUHJHHUDNNRRUG
'DWXP
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² 
9R'YG+'HGHUGHSHLOHUVWUHYHQQDDUHQGXXU]DPHOHHIRPJHYLQJ9HHODDQGDFKWYRRU



KHWPLOLHXGXV
06:RXWHU%RV1HGHUODQGZLOQDDUGHWRSLQ(XURSDRSKHWJHELHGYDQGXXU]DPHHQ
VFKRQHHQHUJLHYRRU]LHQLQJ

6G%(QGDQGHHQJHUJLH2SKHWJHELHGYDQVFKRQHHQHUJLHPRHW1HGHUODQGWRWHWRS
YDQ(XURSDJDDQEHKRUHQ(QGHJHQHQGLHKHWPLOLHXYHUYXLOHQPRHWHQUHNHQLQJJDDQ
KRXGHQPHWH[WUDKHIILQJHQHQEHODVWLQJHQ+HWQLHXZHNDELQHWJDDWYHHOJHOGXLWJHYHQ
DDQ]XLQLJSURGXFWHQHQHQHUJLHVXEVLGLHV%RHUHQGLHWLMGHQVGHDIJHORSHQMDDU
LQYHVWHHUGHQLQGXXU]DPHHQHUJLHKRSHQGDDUQXHLQGHOLMNJHOGYRRUWHNULMJHQ
9R7DQMD%UDXQ:DDUWRWYRRUNRUWDOOHHQODQGERXZPDFKLQHVRYHUKHWYODNNHODQGYDQ
2RVW*URQLQJHQWURNNHQHQKHWJHOXLGYDQYDUNHQVNORQNURQNWVLQGVYRULJMDDURRNGH
ELRJDVLQVWDOODWLHRSKHWERHUHQEHGULMIYDQGHIDPLOLH7HQ+DYH(HQLQYHVWHULQJYDQ
PLOMRHQHXURYRRUPLOLHXYULHQGHOLMNHGXXU]DPHHQHUJLH'DWGXUIGHQ]HDDQRPGDWGH
RYHUKHLGQDGHERXZVXEVLGLH]RXYHUVWUHNNHQ0DDUKDOYHUZHJHKHWSURFHVEHVORRWKHW
NDELQHWGDDUPHHWHVWRSSHQ(QLQSODDWVYDQZLQVWSHUMDDUNDQ7HQ+DYHGH
VFKXOGQLHWHHQVDIORVVHQ
$QQHJLHQWHQ+DYH+HWLVYROVWUHNWRQEHJULMSHOLMNYRRURQVZDDURPKHWRSGH]HPDQLHU
NRQJHEHXUHQHQZDDURPLHGHUHHQSUDDWRYHUGXXU]DPHHQHUJLHZDQQHHUSHUVDOGRGLH
RQGHUQHPHUVRSKHWSODWWHODQGGLHZLOOHQLQYHVWHUHQLQGXXU]DPHHQHUJLHRSGH]H
PDQLHUWHVWUDIIHQ
290DDUQX]LMQ]HZHHURSWLPLVWLVFKGRRUGHDDQGDFKWYRRUKHWPLOLHXLQKHW
UHJHHUDNNRRUG'DDULQVWDDWGDWGHXLWVWRRWYDQEURHLNDVJDVVHQLQPRHW]LMQ
WHUXJJHGURQJHQPHWSURFHQW,QGDW]HOIGHMDDUPRHWYDQGHHQHUJLHGXXU]DDP
PLOLHXYULHQGHOLMNZRUGHQJHSURGXFHHUGHQKHWNDELQHWVWUHHIWQDDUHHQHQHUJLHEHVSDULQJ
YDQ'DWNDQDOOHHQPDDUDOVHUYHHOJHOGZRUGWXLWJHWURNNHQYRRURQGHU]RHNQDDU
QLHXZHWHFKQRORJLH]HJW7LPYDQGHU+DJHQGLH]LFKHONHGDJEH]LJKRXGWPHWGLH
PDWHULH
7YG+'HDPELWLHV]LMQHQRUP0DDUHUNDQRRNYHHOJHEHXUHQ$OVZHKHWRYHUKHW
NOLPDDWSUREOHHPKHEEHQLV1HGHUODQGHHQYDQGHHHUVWHODQGHQGLHGDDUODVWYDQ]RX
NXQQHQNULMJHQ0DDU1HGHUODQGKHHIWRRNHHQKHOHJRHGHXLWJDQJVSRVLWLHRPRS
HQHUJLHJHELHGLHWVWHNXQQHQEHWHNHQHQ:HKHEEHQWHFKQLVFKHXQLYHUVLWHLWHQZH
KHEEHQGHHFQZHKHEEHQGHHQHUJLHEHGULMYHQDDQERRUGGH6KHOO*DVXQLH:H
KHEEHQ5RWWHUGDPDOVKDYHQ
9R*HHQXLWODDWJDVVHQGXVKLMNDQELQQHQULMGHQPDDUXLWHLQGHOLMNPRHWKLMGHVWUDDW
RS'HZDWHUVWRIVFRRWHUHHQYDQGHXLWYLQGLQJHQLQ'HOIW:HOOLFKWHHQLQWHUHVVDQW
YHUYRHUPLGGHOLQGHWRHNRPVWZDQW]HJWKHWNRPHQGHNDELQHWGHYHUYXLOHUJDDW
EHWDOHQ
'HVWLFKWLQJ1DWXXUHQ0LOLHXLVSRVLWLHIRYHUGHDDQGDFKWYDQKHWQLHXZHNDELQHWPDDU
KHWEXGJHWYDQPLOMRHQLVWHNUDS
0LUMDPGH5LMN1DWXXUHQ0LOLHXHHUOLMNJH]HJGDOVMH]LHWZDWHUPRHWJHEHXUHQRS
PLOLHXJHELHGHQGDWLVGXVYRRUDOGLHGXXU]DPHHQHUJLHYRRU]LHQLQJPDDURRNRPKHW
ODQGVFKDSWHEHKRXGHQGDQLVHUHFKWYHHOPHHUQRGLJ
9R,Q%HHUWDKHEEHQ]HZHHUHHQEHHWMHYHUWURXZHQLQGHWRHNRPVWPDDURPGH
VFKRRUVWHHQYDQKHWEHGULMIWHODWHQURNHQKHEEHQ]HZHOGHRRLWEHORRIGHVXEVLGLHYDQ
GHRYHUKHLGQRGLJ

$QDO\VHEHHOG &8066G%LQVWXGLRQHXWUDDODFKWHUJURQGEHHOG

&ROODJHIRWRDVVHUWLHYHOLMVWWUHNNHUV ´5HJHHUDNNRRUGµ 

´0LOLHXµ %HHOGORRSWRYHULQZLQGPROHQVPHWVLOKRXHWOLMVWWUHNNHUV
06SDQUHFKWVSORHJRS*URQLQJVHDNNHUYODNODQGVFKDS
060/6YDUNHQVVFKDUUHOHQLQKRRLLQ*URQLQJVHVWDO
/6SDQUHFKWVYROJWERHULQRSERHUHQEHGULMI
06KLJKDQJOHEDNPHWPHVWHQFRPSRVW
06ORZDQJOHERHULQNLMNWYDQDIODGGHULQEDN
/6SDQOLQNVJURWHPHVWRSVODJWDQNVPHWIHOOH]RQ
06&8$QQHJLHQ7HQ+DYHRSGHDFKWHUJURQGKHWEHGULMIHQGHURNHQGHVFKRRUVWHHQYDQ
GHELRJDVLQVWDOODWLH
/6ZHLODQGPHWLQDFKWHUJURQGNOHLQKXLVMHHQGHJURWHJHERXZHQYDQKHWERHUHQEHGULMI
2YHU]LFKWSXQWHQUHJHHUDNNRRUGPHWOLQNVHOHNWULFLWHLWVPDVWLQEHHOG
/6UHDFWRULQVWLWXXW'HOIW
&8PDFKLQHPHWVWUDOLQJVZDDUVFKXZLQJLQODE]RRPRXWYHHONDEHOVHWF
067YG*LQSDNYRRUHHQLQJHZLNNHOGHFRQVWUXFWLH ZDWHUVWRIPRWRU" 

/6SDQUHFKWVVWXGHQWULMGWRSIXWXULVWLVFKHVFRRWHUGRRUXQLYHUVLWHLWVJHERXZ]RRPRXW
WHUZLMOEURPPHUGLFKWELMFDPHUDNRPW 06 5LMGWZHHUZHJ/6
/6VKRYHOULMGWXLWEHHOGRSERHUHQEHGULMI
&81DWXXUHQPLOLHXYRRUJURHQHERVVFKDJHV
7LOWRPKRRJELMELRJDVLQVWDOODWLHQDDUURNHQGHVFKRRUVWHHQ
(8ZLOPDDWUHJHOHQXLWVWRRWNRROGLR[LGH
'DWXP
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6G%(QGDQRSQLHXZKHWPLOLHX1LHWDOOHHQKHWNDELQHW]HWLQRSKHWPLOLHXPDDURRN
(XURSD$XWR VLQ(XURSDPRHWHQVFKRQHU2YHUYLMIMDDULQPRHWHQ]HHHQNZDUW
PLQGHUNRROGLR[LGHXLWVWRWHQGDQQX'DWKHHIWGH(XURSHVH&RPPLVVLHKHWGDJHOLMNVH
EHVWXXUYDQ(8DDQJHNRQGLJG(QRPGDWWHEHUHLNHQNRPHQHUQLHXZHVWUHQJHUH
ZHWJHYLQJYRRUGHDXWRLQGXVWULH*RHGYRRUKHWPLOLHXPDDUGDDUKDQJWYRRUGH
LQGXVWULHGXVYRRUGHFRQVXPHQWHQZHOHHQSULMVNDDUWMHDDQ
369RYDQDOOH&2GLHGHOXFKWLQJDDWNRPWYDQKHWYHUNHHU$XWR VZRUGHQZHO
VFKRQHUPDDUGRRUGDWZHLQJURWHUHHQ]ZDDUGHUHDXWR VPHHU]LMQJDDQULMGHQJDDWGLH
XLWVWRRWWRFKIRUVRPKRRJ'DDURPRQWNRPWRRNGHKHLOLJHNRHQLHWDDQGH(XURSHVH
UHJHOV(HQJHPLGGHOGHDXWRORRVWQXSHUJHUHGHQNLORPHWHURQJHYHHUJUDP&2LQ
GHOXFKW'H(XURSHVH&RPPLVVLHZLOGDWQXLQWHXJEUHQJHQWRWJUDPSHU
NLORPHWHU
(XURSHHVFRPPLVVDULVYRRUKHWPLOLHX6WDYURV'LPDVKDGYHUGHUZLOOHQJDDQPDDUKLM
]HJWGDWKHWHHQJRHGFRPSURPLVLVRPGDWPLQGHUXLWVWRRWQLHWNDQ]RQGHU]XLQLJHUH
DXWR V
6WDYURV'LPDV$XWR VGLHPLQGHUYHUEUXLNHQ]LMQJRHGYRRUGHFRQVXPHQW0HQVHQGUDJHQ
QLHWDOOHHQPLQGHUELMDDQGHNOLPDDWYHUDQGHULQJRRNJHYHQ]HPLQGHUXLWDDQEHQ]LQH
9R7RFKEOLMIWRRNELMGHVWUHQJHUHQRUPHQGHXLWVWRRWYDQ&2HQRUP:LHYROJHQVGLH
QRUPNLORPHWHUSHUMDDUULMGWODDWLQGDWMDDUDXWRHHQEHUJYDQPHHUGDQ
NXELHNHPHWHUDDQ&2LQKHWPLOLHXDFKWHU9RRUDOYDQXLWGH'XLWVHDXWRLQGXVWULHLVHU
YHU]HWWHJHQVFKHUSHUHUHJHOV7RFKKHHIWGHFRPPLVVLHQDODQJGHEDWELQGHQGYRRUWH
VFKULMYHQ7RWQXWRHJROGHQHUYULMZLOOLJHDIVSUDNHQ'HDXWRLQGXVWULH]HJWUDPS]DOLJH
JHYROJHQWHYRRU]LHQ
,YDQ+RGDF (XURSHVHDXWRLQGXVWULH $OVGLWHFKWGRRUJDDWHQJUDPKHWWRHJHVWDQH
PD[LPXPZRUGWGDQZRUGHQDXWR VYHHOGXXUGHU'DQ]XOOHQZHRS]RHNPRHWHQJDDQ
QDDUDQGHUHORFDWLHVYRRUDXWRSURGXFWLH2RNEXLWHQ(XURSD
9R+HWNDQEHWHNHQHQGDWHHQDXWRJHPLGGHOGGULHGXL]HQGHXURGXXUGHUZRUGW'DDU
VWDDWWHJHQRYHUGDWGRRUODJHUEUDQGVWRIJHEUXLNKHWULMGHQJRHGNRSHUZRUGW
9RRUGHPLOLHXOREE\JDDWGHZHWJHYLQJQLHWYHUJHQRHJ
-RV'LQJV7UDQVSRUWHQ0LOLHX1RXZH]LMQEOLMGDWHUHLQGHOLMNHHQEHVOXLWLVGDWHU
ZHWJHYLQJJDDWNRPHQGLHDXWRPDNHUVYHUSOLFKWRP]XLQLJHUHDXWR VWHERXZHQ'DDU
NRPWKHWLQIHLWHRSQHHU:DDUZHPLQGHUEOLMPHH]LMQLVGDWGLHZHWJHYLQJODQJQLHW
VWUHQJ]DO]LMQDOVGDWZLM]RXGHQZLOOHQ]LHQ
9R0DDUKHWODDWVWHZRRUGKLHURYHULVGXVQRJODQJQLHWJH]HJG0DDUKHWLVQLHWDDQGH
DXWRLQGXVWULHRIDDQGH(XURSHVH&RPPLVVLHPDDUDDQKHW(XURSHHVSDUOHPHQWHQGH
UHJHULQJHQYDQGHOLGVWDWHQ]HOIPRHWHQGHSODQQHQJRHGNHXUHQ

$QDO\VHEHHOG 066G%LQVWXGLHRDIEHHOGLQJYDQDXWRPHWURNHQGHXLWODDW

/6VQHOZHJYDQERYHQDIJH]LHQGUXNYHUNHHUQDDUFDPHUDWRHEHHOGNOHXUWGRQNHU ELM

ZRRUGHQ´YDQDOOH&2GLHGHOXFKWLQJDDWNRPWYDQKHWYHUNHHUµ 
06ORZDQJOH]LMNDQWYDQGHZHJPHWDOOHPDDOYUDFKWZDJHQV
/6VQHOZHJODQJ]DDPULMGHQGYHUNHHURSGUXNNHVQHOZHJYDQFDPHUDDI
2YHU]LFKWXLWVWRRWDXWR VQXHQLQDFKWHUJURQGGUXNYHUNHHU
0/66WDYURV'LPDVLQ(8JHERXZORRSWODQJVFDPHUDHQYDQFDPHUDDIPHWHQNHOH
PHGHZHUNHUVSROLWLFL
06'LPDVDFKWHUVSUHHNJHVWRHOWHPHW(8YODJ
&8URNHQGHXLWODDWDXWRULMGWZHJSDQJUHFKWV

*UDILHNEHHOGNXELHNHPHWHUQDDVWDXWRDFKWHUJURQGURNHQGHXLWODDWJDVVHQ
0/6+LWHFKDXWRIDEULHNPHWURERWDUPHQ
&806DXWRPDQDFKWHUJURQGVWDGVYHUNHHUHQJHSDUNHHUGHDXWR V
&8EHQ]LQHVODQJWDQNVWDWLRQ
0/67DQNHQGHPDQELMHHQDXWRLQGXVWULH
&8WHOOHUEHQ]LQHSRPS
&8-RV'LQJV 7UDQVSRUWHQ0LOLHX PHWRSDFKWHUJURQGGUXNYHUNHHUELMVWRSOLFKW
&806GUXNYHUNHHU YHUVFKLOOHQGHVKRWV 

0LOLHXSULMVYUDDJJRHGYRRUPLOMRHQGROODU
'DWXP
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6G%(QGDQHHQSULMVYUDDJRPKHWPLOLHXWHUHGHQXLWJHVFKUHYHQGRRUGHYURHJHUH
$PHULNDDQVHYLFHSUHVLGHQWHQILOPPDNHU$O*RUHHQ9LUJLQEDDV5LFKDUG%UDQVRQ
$O*RUH+HWLVHHQXLWGDJLQJYRRUGHPRUHOHYHUEHHOGLQJYDQGHPHQVHQRPGHUHDOLWHLW
WHDFFHSWHUHQ:H]LMQQLHWJHZHQGRPWHGHQNHQGDWGHSODQHHWLQHHQQRRGVLWXDWLH
YHUNHHUW
6G%'HEHGHQNHUYDQKHWEHVWHLGHHRPGHKRHYHHOKHLGNRROGLR[LGHLQGHDWPRVIHHUPHW
HHQPLOMDUGWRQWHYHUPLQGHUHQZLQWPLOMRHQGROODU

$QDO\VHEHHOG /6=RRPLQSHUVFRQIHUHQWLHPHWRV$O*RUHHQ5LFKDUG%UDQVRQDFKWHUHHQWDIHO

&85LFKDUG%UDQVRQ JHVSURNHQWHNVW´$O*RUHµ 

&8$O*RUH ´$O*RUHµ 
+LJKDQJOH/6%RVEUDQGHQ
+LJKDQJOHSDQUHFKWV/6RYHUVWURPLQJHQ
/6,MVEHHURSNOHLQHLMVVKRWV
&8$O*RUH
/6RYHU]LFKWSHUVFRQIHUHQWLH]RRPLQ
(HUVWHZDUPHWUXLHQGDJLQ1HGHUODQG
.OLPDDWSURMHFW$O*RUHHQ&DPHURQ'LD]
'DWXP
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2SHHQVFKRROLQ6FKLHGDPKHHIW$OL%GHDIWUDSJHJHYHQYRRUGHZDUPHWUXLHQGDJ
2UJDQLVDWLHVGLH]LFKPHWKHWNOLPDDWEH]LJKRXGHQKRRSWHQGDWLHGHUHHQHHQZDUPHWUXL
]RXDDQWUHNNHQHQGHYHUZDUPLQJODJHU]RX]HWWHQ]RGDWHUPLQGHUEURHLNDVJDVVHQLQGH
OXFKWNRPHQ'HZDUPHWUXLHQGDJZDVYDQGDDJRPGDWMDDUJHOHGHQRSIHEUXDUL
KHW.\RWRSURWRFROWHJHQEURHLNDVJDVVHQLQZHUNLQJWUDG

$QDO\VHEHHOG 06$OL%RSHHQEDONRQYDQHHQVFKRROJHERXZ]RRPRXWQDDUHHQVFKRROSOHLQYRO

NLQGHUHQPHWJHOHSHWMHVRSHQKDQGHQLQGHOXFKW,QEHHOG´9DQGDDJZDUPH

WUXLHQGDJµ
&87KHUPRPHWHUVWDDQGWHJHQHHQVFKRROWDVRSGHDFKWHUJURQGNLQGHUHQORSHQGLQHHQ
NODVORNDDO
(&8WKHUPRPHWHU
7LOWRPKRRJ0/6GDQVHQGHVSULQJHQGHNLQGHUHQPHWJHOHSHWMHV
/6RYHU]LFKWYDQVFKRROSOHLQYROURHSHQGHNLQGHUHQPHWJHOHSHWMHV]RRPLQ
0/6$OL%0LVV1HGHUODQGHQHHQVSULQJHQGNLQGMHELMVFKRROJHERXZ

$XVWUDOLsEDQWJORHLODPSHQ
'DWXP
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$XVWUDOLVFKHNLQGHUHQKRRUGHQKHWYDQGDDJYDQGHPLOLHXPLQLVWHU]HOI$XVWUDOLsJDDWDOV
HHUVWHODQGWHUZHUHOGGHJORHLODPSXLWEDQQHQ2YHUGULH]LMQHUDOOHHQQRJPDDU
VSDDUODPSHQWHNRRS2SPHUNHOLMNRPGDWGHFRQVHUYDWLHYHUHJHULQJ+RZDUGQLHW
EHSDDOGEHNHQGVWDDWDOVPLOLHXYULHQGHOLMN+HW.\RWRYHUGUDJRPGHXLWVWRRWYDQ
EURHLNDVJDVVHQWHYHUPLQGHUHQKHHIW$XVWUDOLsQRRLWRQGHUWHNHQG0LOLHXRUJDQLVDWLHV
QRHPHQKHWJORHLODPSHQYHUERGHHQHUJPDJHUJHEDDUPDDUGHUHJHULQJ]HJWWHKRSHQ
GDWGHUHVWYDQGHZHUHOGYROJW2RNGH$PHULNDDQVHVWDDW&DOLIRUQLsKHHIWSODQQHQYRRU
HHQJORHLODPSHQYHUERG

$QDO\VHEHHOG 0/6.LQGHUHQORSHQORNDDOLQZDDURSPLQLVWHUVWDDWRPULQJGGRRUSHUV

060LQLVWHU]LWDDQVFKRROWDIHOWMHPHWEDVLVVFKRROLQGHUHQWHSUDWHQHQOHJWGLQJHQXLW

PHWJORHLODPSLQGHKDQG$FKWHUJURQGPXXUPHWWHNHQLQJHQHQHHQNORN
&8NLQGHUHQYHUOLFKWGRRUJORHLODPSDDQWDIHO
&8JORHLODPSPHWJULMSHQGHNLQGHUKDQGHQURQGRPODPSJDDWXLW
06+RZDUGLQHHQUDGLRVWXGLRWHJHQRYHUHHQ'-
&8+RZDUGRSHHQSHUVFRQIHUHQWLH
7LOWRPKRRJELMVFKDSPHWVSDDUODPSHQLQZLQNHO
&XVSDDUODPSHQYHUSDNNLQJHQ
0/6NDVWPHWDOOHUOHLODPSHQ
(&8ODEHOPHWEH]XLQLJLQJVFODLPVYDQHHQVSDDUODPS
6WHHGVPHHUEHGULMYHQJDDQNOLPDDWQHXWUDDO
'DWXP
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:LHYDQDI(LQGKRYHQ$LUSRUWYOLHJWNDQELQQHQNRUW]LMQPLOLHXYHUYXLOLQJDINRSHQ9DQDI
PHLNULMJHQDOOHSDVVDJLHUVGHPRJHOLMNKHLGRPELMKHWLQFKHFNHQYULMZLOOLJHHQH[WUD
ELMGUDJHWHEHWDOHQHQPHWGDWJHOGZRUGHQERPHQJHSODQWHQDQGHUHGXXU]DPH
LQYHVWHULQJHQJHGDDQRPGHYHUYXLOHQGH&2XLWVWRRWWHFRPSHQVHUHQ'HOXFKWKDYHQLQ
(LQGKRYHQLVGHHHUVWHLQ(XURSDGLHGH]HPRJHOLMNKHLGELHGW9HUZDFKWZRUGWGDW]HNHU
YDQGHSDVVDJLHUVGLHSDDUWLHQWMHVH[WUDZHOZLOEHWDOHQ:DQWNOLPDDWQHXWUDDO
YOLHJHQDXWRULMGHQHQ]HOIVNOLPDDWQHXWUDDOOHYHQLVKHOHPDDOKRW
9R(YD:LHVVLQJ$OV]HOIVGHURFNJURHS1RUPDDOWRFKHFKWQLHWEHNHQGRP] Q]XLQLJ
ULMJHGUDJEHVOXLWRP]LMQQLHXZH&'NOLPDDWQHXWUDDOWHSURGXFHUHQLVHUZDWDDQGH
KDQGLQ1HGHUODQG.OLPDDWQHXWUDDOUHL]HQHQRQGHUQHPHQKHWOLMNWZHOHHQK\SH(ULV
HHQFUHGLWFDUGGLHDOMHPLOLHXRQYULHQGHOLMNHDDQNRSHQFRPSHQVHHUWPHWGHDDQNRRS
YDQERPHQ6LQGVGH]HZHHNFRPSHQVHHUWHHQ-DSDQVHDXWREIDEULNDQWYDQDOOH
YHUNRFKWHDXWR VHHQMDDUODQJDOOH&2XLWVWRRW(QELQQHQNRUWNDQMHQRJYyyUMH
HQHUJLHVOXUSHQGHYOLHJUHLVRSGHOXFKWKDYHQ]HOIMRXZGHHODDQGHRSZDUPLQJYDQGH
DDUGHDINRSHQ0HW] QWZHHHQRSYDNDQWLHQDDU6SDQMH"HXUR
%DUWGH%RHUGLUHFWHXU(LQGKRYHQ$LUSRUW:HPLNNHQQXRSWRWYDQGHSDVVDJLHUV
'DQLVRQ]HJURHLNOLPDDWQHXWUDDO2Q]HHLJHQEHGULMIVYRHULQJZRUGWNOLPDDWQHXWUDDO
PDDUGHEHGRHOLQJLVQDWXXUOLMNRPKHOHPDDONOLPDDWQHXWUDDOWHZRUGHQ
9R'H]HERPHQELM$UQKHP]LMQKHWWDVWEDUHUHVXOWDDWYDQGHJHZHWHQVZURHJLQJYDQGH
PRGHUQHFRQVXPHQW+HWJDDWKLHURPHHQYDQGHERVVHQGLHGH
.OLPDDWQHXWUDDOJURHSKLHUYRRUKHHIWODWHQDDQSODQWHQ.OLPDDWQHXWUDDOJURHSHQRRN
7UHHV)RU7UDYHO]LMQDOHHQSDDUMDDUEH]LJPHWGH]HEXVLQHVVPDDUSDVGHODDWVWHMDUHQ
EHJLQWKHWHFKWVWRUPWHORSHQ

'HQQLV6OLHNHU.OLPDDW1HXWUDDOJURHS:LMZHUNHQYRRUHHQDDQWDOJURWHNODQWHQ]RDOV
DXWROHDVHPDDWVFKDSSLMHQPLQLVWHULHVDGYLHVRUJDQLVDWLHV
,Y(QGLHFRPSHQVHUHQDOOHPDDOKXQ&2XLWVWRRW"
'6-DGLHFRPSHQVHUHQKXQ&2XLWVWRRWGLH]HYHURRU]DNHQGRRUKXQYOLHJUHL]HQ
HQHUJLHYHUEUXLNHQDXWRJHEUXLN
,Y0LOMRHQHQERPHQ
'60LOMRHQHQERPHQ=HNHU]HNHU
9R:DQWHHQYROOHWDQNEHQ]LQHVWDDWYRRUNJXLWVWRRWDDQ&2'DWLVERPHQ
(HQQLHXZEDQNVWHOVWDDWYRRUNLORGDWLVERPHQ(QHHQHQNHOWMHQDDU1LFHPHW
KHWYOLHJWXLJLVNLORYHUYXLOLQJERPHQ+HWSODQWHQJHEHXUWRQGHUWXVVHQLQ'HUGH
:HUHOGODQGHQHQYROJHQVPLOLHXGHVNXQGLJHQLVGHFRQWUROHRSDOGLHDDQSODQWJRHG
JHUHJHOG1XGHSDVVDJLHUVYDQ(LQGKRYHQQRJ
,Y%HQWXEHUHLGRPH[WUDWHEHWDOHQYRRU]R QYOXFKW"
9URXZ(KLNZHHWKHWQLHW,NYLQGKHWWRFKZHO1HHLNGHQNKHWQLHW
9URXZ+HWLVDOGXXUJHQRHJDOVMHJDDWYOLHJHQGXVQHH
9URXZ=RXLNRS]LFKKHOHPDDOJHHQJHNLGHHYLQGHQ1HH
,Y2RNDOVGDWWZHHWLHQWMHVNRVW"
9URXZ1RXGLHWZHHWLHQWMHVGDWLVKHWPHLQGHUGDDGZHOZDDUG-DKRRU
9R+HODDVQRJHYHQJHGXOG%HWDOHQYRRUMHYHUYXLOLQJNDQKLHUSDVYDQDIPHL
$QDO\VHEHHOG 066G%DFKWHUJURQGDIEHHOGLQJSDVVDJLHUVYOLHJWXLJPHWFRQGHQVDWLHVWUHSHQ

&8+DQGHQDDQJLWDDU%HQQ\-ROLQNVSHHOWJLWDDURSIHVWLYDOWLOWXSQDDU&8JH]LFKW

%HQQ\-ROLQN
0 /6PHQVHQRSIHVWLYDOGDQVHQGHQNLMNHQGQDDU1RUPDDOLQVWURPHQGHUHJHQ
)HVWLYDOWHQWHQLQDFKWHUJURQG3DUDSOX VHQUHJHQMDVVHQ
06%HQQ\-ROLQNPHWJLWDDU]LQJHQGDFKWHUPLFURIRRQ
&8URNHQGHXLWODDWYDQDXWR
&8LNULMNOLPDDWQHXWUDDOVWLFNHURSDXWRUXLW
&8KDQGKDDOWFUHGLWFDUGGRRUEHWDDODXWRPDDWELMHHQNDVVD
(&8GLVSOD\YDQEHWDDODXWRPDDW
&8FUHGLWFDUGZRUGWZHJJHSDNWYRRUFDPHUD
&8NOLPDDWQHWXUDDOVWLFNHUDFKWHURSDXWR
06PLOLHXYULHQGHOLMNHDXWRLQVKRZURRPSDQUHFKWV
/65\DQDLUYOLHJWXLJRSYOLHJYHOGLQGHPLVWPHQVHQRSHQWUHHWUDSEDJDJHHQ
ORRGVDXWR VRSYRRUJURQG*URWH6KHOOWDQNDXWRULMGWYRRUGXLGHOLMNGRRUKHWEHHOGKHHQ
RSKHWPRPHQWGDWJH]HJGZRUGW´(QHUJLHVOXUSHQGHYOLHJUHLVµ 
&8FRPSXWHUVFKHUP´&RPSHQVHHUKLHUGHXLWVWRRWYDQXZYOXFKWHQYOLHJ
NOLPDDWQHXWUDDOµ
06PDQVWDDWELM´QDWXXUOLMNYOLHJHQVWDUWKLHUµNDVWHQGUXNWRSKHWEHHOGVFKHUP
(&8GHHOYDQFRPSXWHUVFKHUP´KDUWHOLMNGDQNYRRUKHWNOLPDDWQHXWUDDOPDNHQYDQXZ
YOXFKWµ
&8%DUWGH%RHUDFKWHUJURQGLQFKHFNEDOLHVRSYOLHJYHOGPHWZDFKWHQGHPHQVHQ
06NOHLQHERRPSMHVDDQJHSODQGRSHHQZHLODQGSDQUHFKWV
/6EUDQGJDQJZHJJHWMHGRRUQLHXZDDQJHSODQWERV,QDFKWHUJURQGRXGHUJURWHUERV
(&8NQRSSHQDDQHHQERRPWDNMHSDQJUHFKWVQDDUDQGHUWDNMH
06MRQJHERRP
06&8´'HQQLV6OLHNHU.OLPDDW1HXWUDDO*URHSµVWDDQGYRRUHHQDDQSODQWERV
,QIRVFKHUP´&2FRPSHQVDWLHµ
9ROOHWDQNEHQ]LQHNJ&2 JHZLFKWMH ERPHQ ERRPSMHV 
1LHXZEDQNVWHONJ&2 JHZLFKWMH ERPHQ PHHUERPHQ 
(QNHOWMH1LFHPHWKHWYOLHJWXLJNJ JURRWJHZLFKW ERPHQ KHHOERV 
6OHFKWHIRWR0/6DIULNDQHQSODQWHQHHQERRP
2QGXLGHOLMNHIRWRPHQVHQRSHHQRSHQSOHNLQKHWERVLQGHZHHUPHWVWRNNHQ ´LVGH
FRQWUROHRSDOGLHDDQSODQWJRHGJHUHJHOGµ 
06MRQJHYURXZHQFKHFNHQLQELMHHQEDOLHRS(LQGKRYHQ$LUSRUW
&8WDVWLOWXSQDDUYURXZELMWDV &806 WHUPLQDOKDOHQZDFKWUXLPWH0HQVHQ]LWWHQRS
EDQNMHVWDVVHQHQNRIIHUV
&8YURXZLQKDOYHUZHJH
&8YURXZPHWRSDFKWHUJURQGLQFKHFNEDOLHV
/6SDQOLQNV]HHUODQJHULMELMLQFKHFNEDOLH
´.DELQHWVSODQQHQRSPLOLHXJHELHG]LMQHHQ«

'DWXP
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+HWYRRUJHVWHOGHPLOLHXEHOHLGYDQKHWQLHXZHNDELQHWHLVWHHQJURWHRPVFKDNHOLQJYDQ
GHEHYRONLQJHQKHWEHGULMIVOHYHQ'DWVFKULMIKHW0LOLHXHQ1DWXXU3ODQEXUHDXLQHHQ
HHUVWHDQDO\VHYDQKHWQLHXZHEHOHLGXLWJHYRHUGLQRSGUDFKWYDQGH7ZHHGH.DPHU+HW
3ODQEXUHDXQRHPWGHNDELQHWVSODQQHQHHQJRHGEHJLQPDDUEHQDGUXNWGDWHUQRJYHHO
PHHUJHOGQRGLJLVHQGDDUDDQ]DOLHGHUHHQPRHWHQPHHEHWDOHQ
9R-HURHQYDQ'RPPHOHQ+HWLVQRJHHQODQJHZHJWHJDDQQDDUHHQVFKRRQPLOLHX'H
PDDWUHJHOHQYDQKHWQLHXZHNDELQHW]LMQZHOJRHGPDDUQLHWJRHGJHQRHJ+HW0LOLHX
HQ1DWXXU3ODQEXUHDXEHNHHNGHSODQQHQYDQKHWNDELQHWHQZDDUVFKXZWGDWRQVQRJ
YHHOYHUDQGHULQJHQWHZDFKWHQVWDDQ
.ODDVYDQ(JPRQG0131LHWDOOHHQPHWWHFKQRORJLHPDDUZH]XOOHQRRN]LHQLQKHW
JHGUDJZDWNDQKRHJURRW]LMQGLHDXWR VKRHYHHONXQQHQZHUHL]HQNLORPHWHUKHIILQJ
GDDU]XOOHQZHHIIHFWHQJDDQ]LHQ
9R$OGLHPDDWUHJHOHQ]LMQQRGLJRPGDWKHWNDELQHW]LFKJURWHGRHOHQVWHOW3HUMDDU
PRHWHQZHSURFHQWPLQGHUHQHUJLHJDDQJHEUXLNHQ,QPRHWYDQDOOHHQHUJLH
GXXU]DDP]LMQ(QHUPRHWHQPLQGHUEURHLNDVJDVXLWJHVWRWHQZRUGHQ
)HPNH+DOVHPD+HWNDELQHWKHHIWPRRLHGRHOVWHOOLQJHQYRRUPLOLHXEHOHLGHQKHWUDSSRUW
EHYHVWLJWYRRURQVGDWMHDOOHHQPHWPRRLHZRRUGHQHUQLHWNRPW-H]DOGDDGNUDFKWLJ
PRHWHQRSWUHGHQHQGDWEHWHNHQWGDWMHYHHOPHHULQYHVWHHUWHQGDWMHGHYHUYXLOHUKHW
EHGULMIVOHYHQHQEXUJHUVGLH]ZDDUYHUYXLOHQHFKWODDWEHWDOHQ
9RUHJHULQJVSDUWLM3YG$LVRSWLPLVWLVFK(U]LMQJHQRHJPDDWUHJHOHQWHEHGHQNHQRP
KHWPLOLHXVFKRQHUWHPDNHQHQGDWKRHIWKHOHPDDOQLHWYHHOWHNRVWHQ
'6 3YG$ OLG7ZHHGH.DPHU$OVMHMHKXL]HQGHQRUPHULQJYRRUKXL]HQDDQSDVW]RGDW]H
]XLQLJHUZRUGHQGHQRUPHULQJYRRUDXWR VDDQSDVW]RGDW]H]XLQLJHUZRUGHQDSSDUDWHQ
]XLQLJHUPDDN'DWNRVWJHHQEHODVWLQJJHOGPDDUKHOSWZHOHQRUPYRRUKHWPLOLHXHQ
HQHUJLHEHVSDULQJ
9R0RUJHQSUDDWKHWQLHXZHNDELQHWYRRUKHWHHUVWPHWGH7ZHHGH.DPHUHQGDDU
NRPHQRRNGHPLOLHXSODQQHQDDQGHRUGH

$QDO\VHEHHOG 063)DIEHHOGLQJYDQYXLOURNHQGHVFKRRUVWHHQ

&8XLWODDWYDQHHQDXWRSDQUHFKWV]RRPRXWDXWRULMGWZHJ

/6GUXNYHUNHHULQHHQERFKWRSGHVQHOZHJ
06GUXNYHUNHHUULMGWYRRUFDPHUDODQJV
&8´.ODDVYDQ(JPRQGGLUHFWHXU0LOLHXHQ1DWXXUSODQEXUHDXµLQNDQWRRUWMH RS
DFKWHUJURQGJDDW]RQZHULQJGLFKW 
,QIREHHOG´0LOLHXPDDWUHJHOHQQLHXZHNDELQHWµOLQNVSODDWMHXLWODDW
´(QHUJLHEHVSDULQJSHUMDDUµ
´HQHUJLHGXXU]DDPµ
´PLQGHUEURHLNDVJDVVHQµ
&806)HPNH+DOVHPDLQZHUNNDPHU6WRHOHQERHNHQNDVWRSDFKWHUJURQG
( &8'LHGHULN6DPVRQDDQKHWZHUNDFKWHUFRPSXWHU]RRPRXWQDDU06
&8'6YRRUERHNHQNDVW
/6GUXNNHVQHOZHJELM6FKLSKROPHWODDJSDVVHUHQGYOLHJWXLJ ´0RUJHQSUDDWµ 
'XXU]DPHHQHUJLHDFKWHUVWDQGYRRU1HGHUODQG
'DWXP
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$QDO\VHWHNVW


1HGHUODQGORRSWDFKWHULQ(XURSDDOVKHWJDDWRPGXXU]DPHHQHUJLH'DWVWHOWKHW0LOLHX
HQ1DWXXUSODQWEXUHDXDDQGHYRRUDYRQGYDQGH(XURSHVHHQHUJLHWRSLQ%UXVVHO$OVKHW



JDDWRPEURHLNDVJDVVHQZLQGHQHUJLHHQELREUDQGVWRIIHQPRHWHULQRQVODQGQRJYHHO
JHEHXUHQZLOOHQZHGHDPELWLHVYDQGH(XURSHVH&RPPLVVLHYRRUKDOHQ0RUJHQ
NRPHQGH(XURSHVHUHJHULQJVOHLGHUVELMHONDDULQ%UXVVHORPFRQFUHWHDIVSUDNHQWH
PDNHQRYHUKHWHQHUJLHSODQYDQGH&RPPLVVLH
9R(YD:LHVVLQJ+HWPRHWQHW]RLHWVZRUGHQDOVGHLQGXVWULHOHUHYROXWLHEHJLQYRULJH
HHXZGHHQHUJLHUHYROXWLHGLHFRPPLVVLHYRRU]LWWHU%DUURVRYRRUGH]HVWHHHXZKHHIW
YRRU]LHQ%LQQHQMDDUPRHWHQZHQDDUHHQHFRQRPLHGLHPLQGHUHQHUJLHJHEUXLNW
WHUZLMOZHDOOHPDDOZHOZLOOHQEOLMYHQFRQVXPHUHQ
-RVH%DUURVR &RPPLVVLHYRRU]LWWHU(8 (XURSDPRHWHHQQLHXZHSRVWLQGXVWULHOH
UHYROXWLHRQWNHWHQHQ
.ODDVYDQ(JPRQGGLUHFWHXU0137RWQXWRHLVKHWDIJHORSHQMDDUGHHFRQRPLHDOOHHQ
PDDUWRHJHQRPHQHQGDDUPHHGH&2XLWVWRRWRRN(QZHPRHWHQGXVQXJDDQ
PHHPDNHQGDWKHWRPODDJJDDW'XVYRRUWJDDQGHHFRQRPLHHQPLQGHU&2XLWVWRRW'DW
LVHHQHQRUPHRSJDYH
9R'LHRPPH]ZDDLLQHQHUJLHYHUEUXLNZRUGWYRRUDOYRRU1HGHUODQGHHQKHOHRSJDYH
'H(XURSHVH&RPPLVVLHKHHIWYRRUGXLGHOLMNGRHOVWHOOLQJHQYDVWJHVWHOG'HXLWVWRRW
YDQEURHLNDVJDVVHQPRHWWHQRS]LFKWHYDQSHLOGDWXPPLQLPDDOPHWRPODDJ
1HGHUODQG]LWQXQRJRSHHQUHGXFWLHYDQWHUZLMO(XURSDJHPLGGHOGRS]LW+HW
DDQGHHOGXXU]DPHHQHUJLHPRHWGDQYDQRQVWRWDOHHQHUJLHYHUEUXLN]LMQ,Q
1HGHUODQG]LWWHQZHQXRS(XURSDRSELMQD(QRRNGHGHUGHGRHOVWHOOLQJ
YDQGHEUDQGVWRIYRRUWUDQVSRUWPRHWEHVWDDQXLWELREUDQGVWRIIHQKDOHQZHELMODQJHQD
QLHW:H]LWWHQQXRS'HUHVWYDQ(XURSDRS
.Y(0131RXGDWNRPWRPGDWDQGHUHODQGHQ]RDOVRQGHUDQGHUH'HQHPDUNHQHQ
'XLWVODQGKHEEHQGDDUGHDIJHORSHQMDUHQPHHULQJHLQYHVWHHUGGDQZLMDOV1HGHUODQG
0DDUHHQWZHHGHSXQWLVHLJHQOLMNRRNZHOGDW'HQHPDUNHQHQ'XLWVODQGUHODWLHIYHHO
PHHUUXLPWHKHEEHQYRRUGLHGXXU]DPHHQHUJLHZDQWZLQGHQELRPDVVDNRVWQRX
HHQPDDOYHHOUXLPWH+HEEHQZLMQLHWKHEEHQ]LMZHO
9R'HHQHUJLHGRHOVWHOOLQJHQJHOGHQJHPLGGHOGYRRUKHHO(XURSD+RHGLHODVWRYHUDOOH
(XURSHVHODQGHQYHUGHHOGPRHWZRUGHQGDDUJDDQDOOH(XURSHVHUHJHULQJVOHLGHUVQXRYHU
VWULMGHQ:DQWSDVDOV]HGDDUXLW]LMQNDQGHSRVWLQGXVWULHOHHQHUJLHUHYROXWLHYDQ
%DUURVRHFKWEHJLQQHQ

$QDO\VHEHHOG 066G%DFKWHUJURQGZLQGPROHQLQKHWZDWHUPHW(8VWHUUHQURQGRP

&8LQGXVWULHOHDSSDUDDWYRQNHQGHVWURRPYHUELQGLQJ RQGXLGHOLMNZDWKHWLVRIZDDU

JHILOPG 
06JURRWGUDDLHQGWDQGZLHOYDQHHQPDFKLQH RQGXLGHOLMNZDWKHWLVRIZDDUJHILOPG 
06WUDQVLVWRUVHQPDFKLQHVLQHHQIDEULHNVUXLPWH
&8ZDWRSHHQUHXVDFKWLJHJORHLODPSJHEUXLNWWHVODFRLODFKWLJ
06ORZDQJOHZDWRSHHQUHXVDFKWLJHJORHLODPSJHEUXLNWWHVODFRLODFKWLJ
&8SRPSRLG
&8%DUURVR MDQXDULMO DFKWHUVSUHHNJHVWRHOWH
&8.ODDVYDQ(JPRQGYRRUGHXUYDQ013NDQWRRU PHWORJR 
06'UDDLHQGHVWRRPPDFKLQH
&8WDQGZLHOHQ
&8UDGHUVHQZLHOHQ
,QIREHHOG´(QHUJLHGRHOVWHOOLQJHQµ
$IEHHOGLQJURNHQGHVFKRRUVWHHQ'DQLPDWLHVWDDIGLDJUDP1/(8GRHOVWHOOLQJ
&8EUDQGHQGHJORHLODPS
,QIREHHOG´(QHUJLHGRHOVWHOOLQJHQµ
$IEHHOGLQJZLQGPROHQ'DQLPDWLHVWDDIGLDJUDP1/(8GRHOVWHOOLQJ
&8ROLHUHVHUYRLUVWRRPPDFKLQH
$IEHHOGLQJ&8KDQGGLHDXWRYROWDQNWVWDDIGLDJUDP1/(8GRHOVWHOOLQJ
&8.ODDVYDQ(JPRQGYRRUGHXUYDQ013NDQWRRU PHWORJR  ZLQGZDDLWKDDUZHJ
ZLQGHQHUJLH 
06VSDQQLQJVYHOGWXVVHQWZHHVWURRPGUDGHQ
&8VSDQQLQJVYHOGWXVVHQWZHHVWURRPGUDGHQ
0/6VSDQQLQJVYHOGWXVVHQWZHHVWURRPGUDGHQ$QGHUHDSSDUDWHQLQEHHOG
.OLPDDWSODQQHQFHQWUDDORS(XURWRS
(8ZLOELREUDQGVWRIHQGXXU]DPHHQHUJLH
´(HQ(XURSHVHJDVHQHOHFWULFLWHLWVPDUNWµ

'DWXP
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6G%9DQPLGGDJLVRRNLQ1HGHUODQGKHW3RROMDDULQJHOXLG(HQMDDUZDDULQH[WUD
RQGHU]RHN]DOZRUGHQJHGDDQQDDUGHYHUDQGHULQJHQRSGHHUJNZHWVEDUH1RRUGHQ
=XLGSRROPHWHHQEHODQJULMNHUROYRRU1HGHUODQGVHZHWHQVFKDSSHUV'RRUGHRSZDUPLQJ
YDQGHDDUGHWUHNWKHWLMV]LFKVWHHGVYHUGHUWHUXJYDQEHLGHSROHQPHWDOOHJHYROJHQYDQ
GLHQRRNYRRU1HGHUODQG
9R:DUPHEHODQJVWHOOLQJYRRUKHWSRROLMVGLWMDDURRNNRQLQJLQ%HDWUL[=HYHUULFKWGH
RIILFLHOHRSHQLQJYDQKHW,QWHUQDWLRQDOH3RROMDDU+HWODDWVWHSRROMDDUZDVMDDU
JHOHGHQ'DDUVSUHHNWZHLQLJXUJHQWLHXLWHQGDWLVRQWHUHFKW:DQWYROJHQVUHFHQW
RQGHU]RHNYHUGZLMQWELMYRRUEHHOGDOKHW]HHLMVLQGH]RPHURSGH1RRUGSRRO,Q]RX
KHW]RYHU]LMQ'DWLVZHOKDQGLJYRRUGHVFKHHSYDDUWYDQ(XURSDQDDU$]LHHQDQGHUVRP
+HWVFKHHOWELMQDGHKHOIWYDQGHYDDUWLMG(QPHWHHQWHUXJWUHNNHQGHLMVJUHQVZRUGWKHW
RRNPDNNHOLMNHURPGHIRVVLHOHEUDQGVWRIIHQRSGHSROHQWHZLQQHQ'DDUOLJWHHQNZDUW
YDQGHZHUHOGYRRUUDDG
/RXZUHQV+DFTXHERUGSRROGHVNXQGLJH'HNHHU]LMGHLVGHLQKHHPVHEHYRONLQJGLHKHW
JHODJJDDWEHWDOHQZDQWGLH]XOOHQWRFKVWHHGVPLQGHUKXQWUDGLWLRQHOHPDQLHUYDQ
OHYHQNXQQHQXLWYRHUHQGHDIVWDQGHQYDQKXQZRRQSOHNWRWMDFKWJHELHGHQZRUGWVWHHGV
JURWHUHQGHUHLVYDQKXQZRRQSODDWVQDDUKXQMDFKWJHELHGVWHHGVULVLFRYROOHURPGDWKHW
LMVVWHHGVRQEHWURXZEDDUGHUZRUGW
9R2SJURHQODQGNXQQHQ]HGDDURYHUPHHSUDWHQ9RONHUHQGLHYDQGHMDFKWOHYHQ
NULMJHQKHWVWHHGVPRHLOLMNHU
9LFHSUHPLHU0RW]IHGW *URHQODQG +HWEHWHNHQWGDWEHSDDOGH]HH]RRJGLHUHQ]XOOHQ
YHUGZLMQHQHQGHMDJHUVJHHQUHGHQYDQEHVWDDQPHHUKHEEHQ(QGDWEHWHNHQWGDWHHQ
YDQGHPHHVWELM]RQGHUHFXOWXUHQLQGHZHUHOGXLW]DOVWHUYHQ
9R0DDUGHSUREOHPHQEOLMYHQQLHWEHSHUNWWRWGHSRROJHELHGHQ+HWVPHOWHQGHLMV
KHHIWRRNJHYROJHQYRRU1HGHUODQG
/+,NZLOQLHW]HJJHQGDWZHGLUHFWWHPDNHQNULMJHQPHWRYHUVWURPLQJHQPDUGH
VLWXDWLHYDQRQ]HZDWHUKXLVKRXGLQJ]DOVWHHGVSUREOHPDWLVFKHUZRUGHQ:H]XOOHQKHHO
YHHOJHOGPRHWHQLQYHVWHUHQRPGLHZDWHUKXLVKRXGLQJHFKWLQGHKDQGWHKRXGHQ
9R1HGHUODQGPRHW]LFKGXVDDQSDVVHQ(HQNHXVGLHGHLMVEHHUQLHWKHHIW+LMGULHJW
RSGH1RRUGSRROXLWWHVWHUYHQ
6G%2SHQHUJLHJHELHGPRHW(XURSDHHQYRRUEHHOGYRRUGHZHUHOGZRUGHQ9HHO]XLQLJHU
HQYHHOVFKRQHU]LMQGDDUELMGHWUHIZRRUGHQ2SHHQ(XURWRSLQ%UXVVHOZLOOHQGH
(XURSHVHUHJHULQJVOHLGHUV]LFK]HOIGH]HDPELWLHX]HRSGUDFKWRSOHJJHQ2IDOOH(8ODQGHQ
GH]HJURHQHUHYROXWLHZLOOHQYROJHQYDOWQRJWHEH]LHQ0DDUYROJHQV%DONHQHQGHUHVWHU
JHHQDQGHUHNHX]H
%DONHQHQGH(XURSDPRHW]LFKRRNZHOHHQEHHWMHHHQYRRUWUHNNHUVUROQHPHQ(QGDW
]HJLNRRNRPGDWLNJHZHOGLJHNDQVHQ]LHYRRUGHHFRQRPLH'DWMHGHWUDGLWLRQHOH
WHJHQVWHOOLQJWXVVHQPDUNWHFRQRPLHDDQGHHQHNDQWHQPLOLHXDDQGHDQGHUHNDQWGDW
MHGLHRYHUEUXJWHQVWHUNHUGDWMHZHUNWDDQVFKRQHJURHLVFKRQHUHJURHL
6G%2SWDIHOOLJWRQGHUPHHUHHQYRRUVWHOYDQ'XLWVODQGHQ*URRW%ULWDQQLHRPGH
XLWVWRRWYDQ&2PHWWHYHUPLQGHUHQ2RNPRHW(XURSDPLQGHUDIKDQNHOLMNZRUGHQ
YDQIRVVLHOHEUDQGVWRIIHQ 6WXGLRVKRW (QRRNDOEHVOXLW(XURSDWRWGH]HPDDWUHJHOHQ
GDQQRJ]DO(XURSDLHGHUMDDUVWHHGVDIKDQNHOLMNHUZRUGHQYDQJDVXLWKHWEXLWHQODQG'H
(XURSHVH&RPPLVVLHZLOGDDURPGDW(XURSDPHHUJDDWVDPHQZHUNHQ(UPRHW(XURSHVH
PDUNWNRPHQZDDUYULMRSJHFRQFXUUHHUGNDQZRUGHQ0DDUGDWLVHHQRPVWUHGHQ
YRRUVWHO
9R'HVWUDWHQ]XOOHQRSQLHXZZRUGHQRSJHEURNHQ'H*DVXQLHZLOGHNRPHQGHMDUHQ
KRQGHUGHQNLORPHWHUVQLHXZHOHLGLQJHQDDQOHJJHQ'HQLHXZHLQIUDVWUXFWXXUPRHWEHWHU
DDQVOXLWHQRSGHUHVWYDQ(XURSD'H(XURSHVHJDVSURGXFWLHLVQRJVWHHGVDDQKHWGDOHQ
PDDUGHYUDDJQHHPWQRJVWHHGVWRH(QGDWEHWHNHQWGXVGDWHUQLHXZHJDVVWURPHQ
PRHWHQNRPHQQLHXZHOHLGLQJHQHHQQLHXZQHWZHUN
0HWHHQGUXNRSGHNQRSZRUGHQPLOMDUGHQNXELHNHPHWHUVJDVGRRUKHW1HGHUODQGVH
QHWZHUNJHVWXXUG9RRUYHUVFKLOOHQGHOHYHUDQFLHUVZDQWLQ1HGHUODQGKHEEHQGHNODQWHQ
GHNHX]H'DWLVQLHWRYHUDOLQ(XURSDKHWJHYDO'H(XURSHVH&RPPLVVLHZLOGHJDVHQ

HOHNWULFLWHLWVPDUNWQXRSHQEUHNHQ(QGDWEHWHNHQWPLQGHURYHUKHLGVEHPRHLHQLV
0DUFHO.UDPHU0LMQHLJHQHUYDULQJLVGDWZDDUGHRYHUKHLGJDDWSUREHUHQGHPDUNWWH
YHUYDQJHQGDWPHHVWDOWRFKIRXWJDDW'XVLNGHQNGDWZHZDWGDWEHWUHIWLQ1HGHUODQG
HHQJRHGHYHQZLFKWJHYRQGHQKHEEHQ
9R0DDUDQGHUHODQGHQZLOOHQGHHQHUJLHSUREOHPDWLHNQLHWDDQGHPDUNWHQRRNQLHW
DDQ(XURSDRYHUODWHQ(XURSDZRUGWVWHHGVPHHUDIKDQNHOLMNYDQJDVXLW5XVODQG0DDULQ
5XVODQGSOHLWHQGH(XURSHVHODQGHQELM3RHWLQWRFKYRRUDOYRRUKHWHLJHQEHODQJ'H
(XURSHVH&RPPLVVLHLQ%UXVVHOZLOQXHHQEHOHLGHQHHQJH]LFKW
%DURVVR´:HVWDDQVWHUNHUDOVZHPHWppQVWHPVSUHNHQ'DDURP]LMQZHRYHUWXLJGYDQ
GHQRRG]DDNRPppQHQHUJLHPDUNWWHVFKHSSHQYRRUDOOHOLGVWDWHQ
9R0DDUGDQPRHWHQGHJURWHHQHUJLHEHGULMYHQZRUGHQRSJHVSOLWVW(QZDWLQ
1HGHUODQGJHEHXUWVWXLWRSYHU]HWLQDQGHUHODQGHQ*URWHHQHUJLHPDUNWHQDOV'XLWVODQG
HQ)UDQNULMNYRHOHQHUQLHWVYRRURPGHHLJHQHQHUJLHPRQRSROLHVDIWHEUHNHQ
$QGUp-XUUHV2SGLWRJHQEOLNNDQMHLQ(XURSDVSUHNHQYDQHHQPDODLVHLQGLH
HQHUJLHOLEHUDOLVHULQJ+HWLVRSGLWPRPHQWHLJHQOLMNRQPRJHOLMNRPRYHUGHJUHQ]HQ
KHHQQLHXZHDFWLYLWHLWHQWHEHJLQQHQ
9R(Q]RODQJQLHWDOOHODQGHQEHUHLG]LMQGLHPXXURPKXQHLJHQHQHUJLHPDUNWDIWH
EUHNHQNRPWYDQHHQ(XURSHVHPDUNWQLHWVWHUHFKW
$QDO\VHEHHOG 066G%DFKWHUJURQGEHHOG]HHLMV

/6,MVSODWHQRS]HH

6SOLWVFUHHQ06LQRQGHUVWHKHOIW%HDWUL[PHWERVEORHPHQWXVVHQ
KRRJZDDUGLJKHLGVEHNOHGHUVHQERG\JXDUGV
)DGHQDDU'DQLPDWLHZHUHOGEROWHJHQ]ZDUWHDFKWHUJURQGQRRUGSRROPLGGHQLQEHHOG
´µ ,QHHQSDDUVHFRQGHQYHUDQGHUWKHWEHHOGQDDUGHVLWXDWLHYDQ]RQGHU
SRROLMV'DDUELMKHWJHOXLGYDQHHQWLNNHQGHNORN
+HWEHHOGEOLMIWVWDDQRS´µHQHUYHUVFKLMQHQSLMOHQPHWVFKHHSYDDUWURXWHV
&8VPHOWZDWHUORRSWLQVWURRPSMHVYDQLMVVQHHXZEORNDI
/6VPHOWZDWHUWXVVHQGHPRUHQHQRQGHUDDQHHQJOHWVMHU
3DQOLQNV/6,MVEHUJLQKHWZDWHUJH]LHQYDQDIHHQYDDUWXLJ
&8´/RXZUHQV+DFTXHERUGSRROGHVNXQGLJHµ6WDDWYRRUHHQEODXZHDFKWHUJURQGPHW
DIEHHOGLQJSRROJHELHGHQJURHQHSODQWHQ ´'HNHHU]LMGHLVµ 
/6PDQLQHHQNOHLQURHLERRWMHRSKHWZDWHU
0/6ZDUPJHNOHGHPHQVHQPHWNLQGHUHQRSGHVFKRXGHUVLQHHQEHVQHHXZGODQGVFKDS
ORSHQULFKWLQJFDPHUD
3DQUHFKWV0/6VQHHXZVFRRWHUULMGWYRRUELMULFKWLQJKRXWHQKXL]HQRSGHVQHHXZ:DW
PHQVHQORSHQURQG
/6VKRWRYHUZLQWHUVGRUSMHLQKHWSRROJHELHG%HVQHHXZGHGDNHQLQGHYHUWH
EHVQHHXZGHEHUJHQ
&8´9LFHSUHPLHU0RW]IHOGW *URHQODQG µDFKWHUJURQGEHVWDDWXLWLQIRUPDWLHSDQHOHQ
RYHUKHWSRROJHELHG
/6SDQUHFKWVZDWHUPHWLMVVFKRWWHQ
+LJKDQJOHYRJHOYOXFKWRYHUHQRUPHLMVSODDWPHWUXLWVWUXFWXXU
&8´/RXZUHQV+DFTXHERUGSRROGHVNXQGLJHµVWDDWYRRUHHQEODXZHDFKWHUJURQGPHW
DQGHUHDIEHHOGLQJSRROJHELHGHQJURHQHSODQWHQ
0/6/6JURHQLJRQGHUZDWHUVKRWYDQ]ZHPPHQGHLMVEHHUPHWHHQVWXNLMV ´1HGHUODQG
PRHW]LFKGXVDDQSDVVHQµ 
06LMVEHHUNRPWXLWZDWHUHQNOLPWHHQNOHLQLMVVFKRWMHRS
&806ORZDQJOHVKRWYDQRQGHUKHWLMVYDQHHQLMVEHHUGLHRYHUKHWLMVORRSW
&8LMVEHHUOLJWXLWJHWHOGLQHHQJURHQJUDVODQG
066G%RSDFKWHUJURQGZLQGPROHQLQ]HHPHW(XURSHVHVWHUUHQHURPKHHQ
&8-DQ3HWHU%DONHQHQGH &'$ PLQLVWHUSUHVLGHQWYRRURYHUKHLGVJHERXZHQZDDU
PHQVHQLQSDNORSHQELMDXWR VGLHYRRUULMGHQ
/6ZLQGPROHQVDDQGHKRUL]RQLQDNNHUODQG]RRPRXW
&806URNHQGHXLWODDWYDQHHQDXWRULMGWZHJ ´WHYHUPLQGHUHQµ 
&86G%LQVWXGLR
/62SJHEURNHQVWUDDWPHWRXGHSDQGHQPDQDDQKHWZHUNELMOHLGLQJHQ
06PRQWHXUELMVQLMDSSDUDDW
&8GUDDLHQGVQLMEODGYDQDSSDUDDW
&80DUFHO.UDPHUDOJHPHHQGLUHFWHXU*DVXQLHYRRUHHQNDDUWYDQ1HGHUODQG ´'H
(XURSHVHJDVSURGXFWLHµ 
(&8KDQGRSNQRSRSWRHWVHQERUG ´0HWHHQYLQJHURSGHNQRSµ 

06KLJKDQJOHPDQYDQDFKWHUJHILOPGDFKWHUEXUHDXPHWEHHOGVFKHUPHQPHW
JUDILHNHQHQVFKHPD V
&8]ZDUWVFKHUPPHWJUDILHNHQ
(&8VFKHPDWLVFKHZHHUJDYHYDQJDVWUDQVSRUWLQ1HGHUODQGRSEHHOGVFKHUP
06HOHNWULFLWHLWVPDVWLQDDQERXZ=RRPRXWQDDUPDVWRSYRRUJURQG
&80DUFHO.UDPHULQFRQWUROHFHQWHURSDFKWHUJURQGEXUHDXVPHWEHHOGVFKHUPHQ
06JDVSRPSLQVWDOODWLHVLQHHQIDEULHNVKDO
0/6ORZDQJOHJDVIDEULHN
%HHOGZRUGWGLIIXXVHQHUYHUVFKLMQHQEHZHJHQGHEHHOGHQYDQ3RHWLQ PHW
%DONHQHQGHPHW%ODLUPHW0HUNHOPHW%DUURVR (HQYRRUHHQYHUGZLMQHQGH
EHHOGMHVZHHUHQDOOHHQEHHOGUHFKWVRQGHUEOLMIW ´ZLOQXEHOHLGHQJH]LFKWµ 
&806YRRU]LWWHU(XURSHVH&RPPLVVLH%DUURVRDFKWHUVSUHHNJHVWRHOWHPDDNWGUXN
KDQGJHEDUHQ
06ORZDQJOHHOHNWULFLWHLWVPDVWPHWKHNHQ´/HYHQVJHYDDUµERUG
&8ORZDQJOHLVRODWRUHQRSHOHNWULFLWHLWVPDVW
&8ORZDQJOHWRSYDQHHQPDVWWHJHQEODXZHOXFKW
06ORZDQJOHHHQPDVWWHJHQEODXZHOXFKW
&8$QGUp-XUUHVRSULFKWHU(VVHQW%HOJLHLQHHQOLFKWHKDOWUDSSHQKXLV
06ORZDQJOHHOHNWULFLWHLWVPDVW
&8´/HYHQVJHYDDU92/7µERUG
(8ODQGHQSUHVHQWHUHQDPELWLHXVNOLPDDWSODQ
'DWXP



/HQJWH

 ² 

3UHVHQWDWRU

6DFKDGH%RHU

9HUVODJJHYHU V  *HUW-DQ'HQQHNDPS
$DQNRQGLJLQJ

(XURSDPRHWDDQGHVSDDUODPS EHHOG9HUOLFKWLQJERYHQ(8SHUVFRQIHUHQWLH 

$QDO\VHWHNVW



+HWZDVHHQMDDUJHOHGHQQRJRQGHQNEDDUPDDU(XURSDKHHIWVLQGVYDQPLGGDJHHQ
DPELWLHXVNOLPDDWHQHQHUJLHSODQHQLHGHUHHQ]DOGDDUGHNRPHQGHMDUHQLHWVYDQJDDQ
PHUNHQ:HPRHWHQ]XLQLJHUPHWHQHUJLHRPJDDQHQERYHQGLHQPRHWGLHVFKRQHU
ZRUGHQJHSURGXFHHUG2SGLHPDQLHUZLO(XURSDPLQGHUDIKDQNHOLMNZRUGHQYDQGH
LPSRUWXLWODQGHQDOV5XVODQG0DDUKHWLVYRRUDOEHGRHOGDOVPLGGHOLQGHVWULMGWHJHQGH
RSZDUPLQJYDQGHDDUGH
9R*HUW-DQ'HQQHNDPS'HJHYROJHQYDQGHDIVSUDDN]XOOHQZHPHUNHQLQGH
KXLVNDPHU'HUHJHULQJVOHLGHUVZLOOHQGDWZH]XLQLJHUZRUGHQPHWHQHUJLH%RYHQGLHQ
PRHWGH(XURSHVHHQHUJLHLQWRHQHPHQGHPDWHZRUGHQRSJHZHNWGRRUELMYRRUEHHOG
ZLQGPROHQVHQZDWHUNUDFKWFHQWUDOHV
%RQGVNDQVHOLHU0HUNHO$OVLNPHDOOHHQDOEHGHQNGDWDOVZHLQ'XLWVODQGGRRUDOOH
QRUPDOHODPSHQWHYHUYDQJHQGRRUVSDDUODPSHQMDDUOLMNVPLOMRHQWRQ&2NXQQHQ
EHVSDUHQGDQNXQQHQZHGHEXUJHUGDDURSDDQVSUHNHQ+LHUNXQMHSHUVRRQOLMN
ELMGUDJHQ
9R(XURSDZLOGHNRPHQGHMDUHQGHXLWVWRRWYDQKHWEURHLNDVJDV&2PHW
WHUXJGULQJHQ(QRPGDWWHEHUHLNHQPRHWYDQRQ]HHQHUJLHVFKRQHGXXU]DPH
HQHUJLH]LMQ9RRUVRPPLJHODQGHQ]DOGDWKHHOPRHLOLMNZRUGHQRPDDQGLHHLVHQWH
YROGRHQ%LMYRRUEHHOG0DOWDHQ/X[HPEXUJ=LMSURGXFHUHQQDXZHOLMNVVFKRQHHQHUJLH
(QRRN1HGHUODQGNRPWQLHWLQGHEXXUWYDQGHQLHXZHGRHOVWHOOLQJYDQ$QGHUH
ODQGHQ]RDOV=ZHGHQYROGRHQQXDOZHHUDDQGHQLHXZHUHHLVHQ,QGHGLVFXVVLHYDQGDDJ
EHQDGUXNWHQGHDFKWHUEOLMYHUVGDW]LMGHODVWHQZLOOHQGHOHQ'DWJHYHFKWZRUGWGH
NRPHQGHPDDQGHQJHYRHUG3UHPLHU%DONHQHQGHNRQGLJGHDOYDVWDDQGDWKLMLQYLQGLQJHQ
DOVVFKRQHNROHQFHQWUDOHZLOLQYHVWHUHQ
-3%-DKHWLVQLHXZHWHFKQRORJLH(HQVFKRQHNROHQFHQWUDOHGDWEHWHNHQWGDWGH
SURGXFWLHYDQ&2GLHQRUPDDORSHHQDQGHUHPDQLHUQDDUEXLWHQNRPGLHZRUGWQX
RQGHUJURQGVRSJHVODJHQ(QGDWNDQZLMKHEEHQLQ1HGHUODQGGHPRJHOLMNKHGHQ
GDDUYRRUPHWGHRXGHJDVYHOGHQELMYRRUEHHOG(QDOVMHGDWGRHWEHQMHRSHHQKHOH
DQGHUHPDQLHUEH]LJPHW]R QFHQWUDOHGDWLVQLHXZ
9R9ROJHQVGH)UDQVHSUHPLHU&KLUDFNDQ(XURSDGHGRHOVWHOOLQJHQQLHWKDOHQ]RQGHU
NHUQHQHUJLH%LMGHSURGXFWLHGDDUYDQNRPWQDPHOLMNJHHQEURHLNDVJDVYULM
&KLUDF:LMEOLMYHQHURSDDQGULQJHQGDWZHGXXU]DPHHQHUJLHYHHOEUHGHUPRHWHQ]LHQ

+HWJDDQRPVFKRQHHQHUJLH]RQGHU&2XLWVWRRW
9R'HUHJHULQJVOHLGHUVZLOOHQPHWGH]HQLHXZHGRHOHQRQGHUVWUHSHQGDW]HHHQ
JHORRIZDDUGLJHQHUJLHEHOHLGZLOOHQYRHUHQ0DDUKRHJHORRIZDDUGLJHQKDDOEDDUKHWLV
]DOEOLMNHQELMGHXLWZHUNLQJ
6G%(QGHJHYROJHQYDQGHXLWZHUNLQJ]DOPHUNEDDU]LMQLQRQ]HKXLVNDPHU]R]HJJHQGH
UHJHULQJVOHLGHUVPDDUNDQ(XURSDGDWZHOYRRUHONDDUNULMJHQ"(QGDWZHHW(XURSD
FRUUHVSRQGHQW3DXO6QHLMGHULQ%UXVVHOZDDUHHUGHUYDQGDDJGLH(XURWRSZDV-D3DXO
]LMQGLHDIVSUDNHQQRXHFKW]RVHULHXVGDWLHGHUHHQHUWKXLVLHWVYDQJDDWPHUNHQ"(QQRX
MDZDWGDQ"
36,NGHQNGDWGDWZHOKHWJHYDOJDDW]LMQ/DWHQZHELMGLHVSDDUODPSEOLMYHQ,NGHQN
GDWGLHKHHOHUJJHSURPRRWJDDWZRUGHQ(QLQGLH]LQJDMHGDWLQMHSRUWRPRQHH
YRHOHQ.LMNDSSDUDWHQRISURFHVVHQGLHKHHOYHHO&2SURGXFHUHQRPGDW]HYHHO
HQHUJLHYHUVOLQGHQ]XOOHQGXXUGHUZRUGHQHQDSSDUDWHQGLHGDWQLHWGRHQ]XOOHQ
JRHGNRSHUZRUGHQ(UNRPWHHQWUHQGGDWHUHHQYHUEDQGZRUGWJHOHJGWXVVHQGH
EHODVWLQJGLHMHEHWDDOWHQGHKRHYHHOKHLG&2GLHMHXLWVWRRW'XVMHJDDWGDW
GRRGJHZRRQYRHOHQ'DWJHOGWYRRUMHZHUNYRRUWKXLVYRRULQKHWYHUNHHU]HNHUPDDU
GDWJHOGWRRNRSMHZHUN
6G%(QKRHPRHWGDWPHWGH1HGHUODQGVHUHJHULQJPRHWGLHQRX
36.LMNHQRIMHGLHGXXU]DPHHQHUJLHYRUPHQGLHZHQXKHEEHQEHWHUNXQQHQPDNHQHQ
DDQGHDQGHUHNDQWVSUDN&RPPLVVLHYRRU]LWWHU%DUURVRRYHUHHQQLHXZH(XURSHVH
LQGXVWULHOHUHYROXWLHGLHHUWRHPRHWOHLGHQGDW(XURSDRSHQHUJLHJHELHGDQGHUVLQGH
ZHUHOGNRPWWHVWDDQ=XLQLJHUVFKRQHUHQPLQGHUDIKDQNHOLMNYDQ]HJPDDU5XVODQGHQ
KHW0LGGHQRRVWHQ
6G%+HWLVHHQDPELWLHXVSODQ=LMQODQGHQYHUSOLFKWRPPHHWHZHUNHQ"
361RXMDHUZDVGLVFXVVLHRIKHWVWUHHIFLMIHUVZDUHQRIGDWKHWELQGHQGPRHVW]LMQ
0HQKHHIWJH]HJGGLW]LMQELQGHQGHFLMIHUVZHJDDQJHZRRQYRRUKHWEORN'LHPRHWHQ
ZHGRHQ'HVLWXDWLHLVWHHUQVWLJPHWGHRSZDUPLQJYDQGHDDUGHHQGLHDIKDQNHOLMNKHLG
YDQ5XVODQGHQKHW0LGGHQRRVWHQGDWZHHUZDWDDQPRHWHQJDDQGRHQ.RPHQHUGDQ
VDQFWLHVDOVMHGDWQLHWGRHW"=RDOVELMGHHXURDOVMHGDDUGHERHOODDWYHUVORQVHQGDWMH
ERHWHVNULMJWRSJHOHJG1HHGDWLVQLHWGHEHGRHOLQJ0HQZLOJHZRRQLHGHUMDDUHONDDU
DIUHNHQHQ:DWGRHMLMDDQ]XLQLJKHLG":DWGRHMLMDDQVFKRQHHQHUJLH"(QRSGLHPDQLHU
]HJPDDUKHWYHUPDQHQGHYLQJHUWMHRSVWHNHQDOVMHQLHWMHEHVWGRHW(QGDWRS]LFK
PRHWJHQRHJ]LMQRPLHGHUHHQLQGHSDVWHNULMJHQ
6G%'DQNMHZHO3DXO6QHLMGHULQ%UXVVHO
$QDO\VHEHHOG 066G%DFKWHUJURQGZLQGPROHQLQZDWHURPULQJGPHW(8VWHUUHQ

06WRDVWZRUGWLQEURRGURRVWHURSDDQUHFKWJHGDDQ

&8HOHNWULFLWHLWVPHWHU
&8EURRGURRVWHU
/6GUDDLHQGHZLQGPROHQSDQOLQNVQDDUFHQWUDOH
060HUNHOLQYHUJDGHULQJ
0/6VWDGVVWUDDWPHWDXWR V
/6JURHSZLQGPROHQVRSSODWWHODQG
,QIREHHOG´9HUYXLOHQGHHQHUJLHµ'VWDDIGLDJUDP0DOWD/X[HPEXUJ1HGHUODQG
=ZHGHQ
&8060HUNHOULQNHOWPHWEHOLQFRPPLVVLH]DDO
0/6FRPPLVVLHOHGHQDFKWHUWDIHOLQYHUJDGHU]DDOSDQOLQNVQDDU%DONHQHQGH
&8%DONHQHQGHLQRYHUOHJPHWPHGHZHUNHULQGHYHUJDGHU]DDO
&8%DONHQHQGHPLQLVWHUSUHVLGHQWLQSHUVFRQIHUHQWLHUXLPWH
06&KLUDFEHUHLGW]LFKYRRULQYHUJDGHU]DDOIOHVMHVGULQNHQRSWDIHO
/6RYHU]LFKWYHUJDGHU]DDO
06&KLUDFDFKWHUVSUHHNWDIHOVSHHFKW
3DQOLQNVELMVWDDWVLHSRUWUHW
&8YDQHQNHOHSROLWLFLLQFOXVLHI%DONHQHQGHSDQUHFKWV
&86G%LQVWXGLRGUDDLWRPQDDUVFKHUPPHW36
&836LQ(XURSHHVJHERXZLQ%UXVVHO
&86G%LQVWXGLR
&836LQ(XURSHHVJHERXZLQ%UXVVHO
&86G%LQVWXGLR
&836LQ(XURSHHVJHERXZLQ%UXVVHO
%XVKRSWRXUGRRU/DWLMQV$PHULND

'DWXP



/HQJWH

 ² 

3UHVHQWDWRU



9HUVODJJHYHU V  0DUMRQYDQ5R\HQ
$DQNRQGLJLQJ

-DQHHZDW

$QDO\VHWHNVW



(QRRNGH$PHULNDDQVHSUHVLGHQW%XVKLVRSGHPLOLHXWRXU9ULMOHWWHUOLMN]HOIVZDQWLQ
HHQFKDUPHRIIHQVLHIYRRU/DWLMQV$PHULNDKHHIWKLMDOVHHUVWH%UD]LOLHDDQJHGDDQ
%UD]LOLHLVGHJURRWVWHSURGXFHQWYDQHWKDQROHHQPLOLHXYULHQGHOLMNHEUDQGVWRIGLH
$PHULNDPLQGHUDIKDQNHOLMNPRHWPDNHQYDQROLH%XVKKHHIWDIVSUDNHQJHPDDNWPHW
SUHVLGHQW/XODYDQ%UD]LOLHRYHUGHSURGXFWLHYDQHWKDQRO+LMZLOGDDUPHHLQHHQPRHLWH
GRRUGLHDQGHUHSUHVLGHQWRSHHQ]LMVSRRU]HWWHQSUHVLGHQW&KDYH]YDQROLHODQG
9HQH]XHOD
9R$OV%XVKQDDU/DWLMQV$PHULNDNRPWJDDW&KDYH]QDWXXUOLMNQLHWVWLO]HWWHQ'H
OLQNVHSUHVLGHQWYDQ9HQH]XHODGLHLQ%XVKGHGXLYHOLQHLJHQSHUVRRQ]LHWYROJWKHPRS
GHYRHW%XVKQDDU%UD]LOLHGDQJDDWKLMQDDU$UJHQWLQLH
,Y:DWZLOWXWHJHQ%XVK]HJJHQ"
&KDYH]SUHVLGHQW9HQH]XHOD%RH,N]HJERH,N]HJZHJZH]HQ$PHULNDDQURWRS-H
KHEWKLHUQLHWVWH]RHNHQ
9R%XVKLVQDDU%UD]LOLHJHNRPHQRP&KDYH]HHQKDNWH]HWWHQZDQW%XVKZLODIYDQ
GH$PHULNDDQVHDIKDQNHOLMNKHLGYDQGHROLHXLWKHWODQGYDQ]LMQJH]ZRUHQYLMDQG
%UD]LOLHULMGWDOGHFHQQLDODQJRSHWKDQROHHQELREUDQGVWRIJHPDDNWYDQULHWVXLNHURS
GHDXWR VULMGWHURS%XVKZLOPHW%UD]LOLHHHQVRRUW23(&YDQGHHWKDQRORSULFKWHQ
+LMZLOYRRUDOGHOHQLQGH%UD]LOLDDQVHWHFKQRORJLH
%XVKSUHVLGHQW96$OVOHLGHULQHWKDQRONRPWXVWHHGVPHWQLHXZHWHFKQRORJLHHQ'LH
PRHWHQRRNEHVFKLNEDDU]LMQYRRUDQGHUHQ
9R'H%UD]LOLDDQVHWHOHYLVLHEUDFKWGHRQWPRHWLQJDOVHHQIHHVWPDDUHHQHFKWHGHDOLV
HUQLHWJHVORWHQ:DQWGHRXGH%UD]LOLDDQVHHLVRPGHKRJH$PHULNDDQVHLPSRUWKHIILQJHQ
RSHWKDQRODIWHVFKDIIHQLVYRRU%XVKRQEHVSUHHNEDDU+LMZLOGH$PHULNDDQVHERHUHQ
EHVFKHUPHQGLHKXQHWKDQROYDQPDLVPDNHQ(WKDQROLVRYHULJHQVQLHWGHHQLJHUHGHQ
YRRUKHWEH]RHNDDQ/XOD+LMKRRSWLQGH%UD]LOLDDQVHSUHVLGHQWHHQERQGJHQRRWWH
YLQGHQLQGHVWULMGWHJHQ&KDYH]'DWKDGSUHVLGHQW&KDYH]DOODQJGRRU
&KDYH]'H]HLPSHULDOLVWLVFKHSUHVLGHQWLVGHYHUEURHGHULQJGLHLQ=XLG$PHULNDJURHLW
DDQKHWGZDUVERPHQ0DDUGDWOXNWKHPQLHW
9R/XODYRHOWHULQGHUGDDGQLHWVYRRURP]LFKWHODWHQXLWVSHOHQWHJHQRYHU]LMQ
EXXUPDQHQKLMKHULQQHUW%XVKHUDDQGDWDOOHSUHVLGHQWHQLQ=XLG$PHULNDGHPRFUDWLVFK
]LMQJHNR]HQ

$QDO\VHEHHOG 066G%MRXUQDDOORJRLQDFKWHUJURQG

6SOLWVFUHHQ0/6OLQNVHQUHFKWVHHQWD[LHQGYOLHJWXLJELMQDFKWYDQEHLGHSUHVLGHQWHQ

6SOLWVFUHHQ/6OLQNV&KDYH]UHFKWV%XVKGLHGHWUDSDIKHWYOLHJWXLJXLWORSHQ
6SOLWVFUHHQ/6OLQNV&KDYH]WXVVHQERG\JXDUGVUHFKW%XVKELMHHQOLPRVLQH
6SOLWVFUHHQ/LQNV&83UHVLGHQW&KDYH] 9HQH]XHOD 5HFKW/6ZHJULMGHQGHOLPR%XVK
/LQNHUVFKHUPYXOWEHHOG&KDYH]RPULQJGGRRUEHYHLOLJLQJHQMRXUQDOLVWHQ
3DQOLQNV0/6OLPRVLQHYDQ%XVKULMGWYRRUELMODQJVGHZHJYHHOPHQVHQ
/6EUHGHVWUDDWLQHHQVWDGYROSROLWLH
'LVVROYHQDDU/6GUXN%UD]LOLDDQVYHUNHHUELMGDJOLFKW
06DXWRNRPWDDQULMGHQELMHHQHWKDQROSRPSELMHHQWDQNVWDWLRQ
/6ODQGZHUNHUKDNWVXLNHUULHWRP
/6&RPELQHPDDLWVXLNHUULHWHQVWRUWKHWLQHHQHUQDDVWULMGHQGHYUDFKWZDJHQ
JUDGHQVKRWORZDQJOH(WKDQROIDEULHN" ´GHOHQLQ%UD]LOLDDQVHWHFKQRORJLHµ 
063UHVLGHQW%XVK 96 DFKWHUPLFURIRRQRSHHQLQGXVWULHFRPSOH[
063UHVLGHQW/XODOXLVWHUHQGDFKWHUPLFURIRRQ
063UHVLGHQW%XVK 96 DFKWHUPLFURIRRQRSHHQLQGXVWULHFRPSOH[
.RUWH%UD]LOLDDQVHWHOHYLVLHEHHOGHQPHWIHHVWHOLMNHJURRWVHPX]LHN0/6%XVK/XODHQ
HHQGHUGHSHUVRRQORSHQURQGLQHHQHWKDQROIDEULHN
0/60/6%XVK/XODHQHHQGHUGHSHUVRRQPHWKHOPHQRSVWDDQELMHHQPRGHOYDQGH
IDEULHN
&8WLOWXSSDQUHFKWVELMHHQSURHIRSVWHOOLQJ
06%XVKHQ/XODPHWHHQUHDJHHUEXLVLQKDQGHQ
&8%XVKPHWKHOP

0/6GHGULHELMHHQYHUEUDQGLQJVPRWRU]RRPRXW
/6GHGULHQDDVWHHQSHUVRQHQDXWR
/6%XVK/XODHQHQNHOHDQGHUHQRQWVSDQQHQORSHQGRSHHQJUDVYHOGELMGHIDEULHN
0/6&KDYH]ZHHURSYOLHJYHOGORSHQGPHWHVFRUWH
&8&KDYH]WXVVHQPHQVHQLQJHSDNWPHWPLFURIRRQVYRRU]LFKJHGXZG
0/6SDQOLQNVWRW06/XOD%XVKHQDQGHUHQORSHQGELMGHIDEULHNYRRUHHQIRWRJUDDI
*H]DPHQOLMNHERXZNHUQIXVLHFHQWUDOH
'DWXP



/HQJWH

 ² 

3UHVHQWDWRU

6DFKDGH%RHU

9HUVODJJHYHU V  5LNYDQGH:HVWHODNHQ
$DQNRQGLJLQJ

1HH

$QDO\VHWHNVW



(QHUJLHXLWNHUQIXVLH+HW]RXGHRSORVVLQJNXQQHQ]LMQYRRUWZHHJURWHSUREOHPHQZDDU
GHDDUGHPHHNDPSW'HVWLQNHQGHROLHHQJDVYRRUUDGHQHQKHWRSZDUPHQYDQGH
DDUGH'DDURPERXZHQ(XURSDGH965XVODQG&KLQDHQ,QGLDVDPHQHHQ
NHUQIXVLHFHQWUDOH'LHNRPWLQKHW=XLG)UDQVH&DGDUDFKH2RN1HGHUODQGVH
ZHWHQVFKDSSHUVGRHQPHH9DQGH1HGHUODQGVHUHJHULQJNULMJHQ]HGDDUYRRUPLOMRHQ
HXURVXEVLGLH
5YG:.HUQIXVLHZHNHQQHQKHWHLJHQOLMNDOOHPDDOZDQWNHUQIXVLHLVGHHQHUJLHEURQ
YRRUKHWKHHODOYRRUGH]RQHQYRRUGHVWHUUHQ+HWJDDWHHXZLJPHHLVYHLOLJHQ
VFKRRQLQWHJHQVWHOOLQJWRWNHUQHQHUJLHZDDUYDQUDGLRDFWLHIDIYDOODQJEOLMIWEHVWDDQ
%LMNHUQIXVLHYHUVPHOWHQKHOHOLFKWHNHUQHQZDWHUVWRIWRW]ZDDUGHUHHQGDDUELMNRPW
KHHOYHHOHQHUJLHYULM'DDURPSUREHUHQZHWHQVFKDSSHUVDOMDUHQGDWSURFHVRSDDUGHQD
WHERRWVHQ(QGDWLVODVWLJZDQWNHUQIXVLHYLQGWSODDWVELMPLOMRHQJUDGHQFHOVLXVRI
ZDUPHU0DDUKHWOXNWVWHHGVEHWHU
1LHN/RSH]&DUGR]RKRRIGNHUQIXVLHRQGHU]RHN)20(ULVHHQUHVHDUFKSURJUDPPDZDWLQ
IHLWHDOMDDUORRSWHQZDWKHHOHUJYHHOEHUHLNWKHHIW'XVGLHPLOMRHQRISDDU
KRQGHUGPLOMRHQJUDGHQGLHNXQQHQDOODQJPDNHQHQIXVLHUHDFWLHVNXQQHQZHDOPDNHQ
+HWJDDWQXHFKWHURPRPHHQUHDFWRUWHPDNHQZDDUGDDGZHUNHOLMNPHHUHQHUJLH
XLWNRPWGDQQRGLJLVRPGHUHDFWRUWHEHGULMYHQ
5YG:2PGDWWHEHUHLNHQNRPWLQ=XLG)UDQNULMN,7(5GHJURRWVWHNHUQIXVLHFHQWUDOH
YDQGHZHUHOG'DDUZRUGHQLQGHUHDFWRUJDVVHQELMHONDDUJHYRHJG2QGHUH[WUHPH
KLWWHHQPDJQHWLVFKHVWUDOLQJRQWVWDDWGDQGHNHUQIXVLH9HUVFKLOOHQGH1HGHUODQGVH
LQVWHOOLQJHQHQEHGULMYHQ]LMQDOGUXNPHW,7(5%LM)20LQ1LHXZHJHLQWHVWHQ]HYDQ
ZHONPDWHULDDOGHELQQHQZDQGYDQGHUHDFWRUPRHWZRUGHQJHPDDNW
1LHN+HWLVHHQKHOHKHWHEXQGHO]HHUYHHOHQHUJLH'DW]XOOHQZHRRNZHO]LHQ
]RPHWHHQ'XVHONPDWHULDDOZRUGWKHHOKHHWJDDWHURGHUHQJDDWVPHOWHQHQGDW
PRHWHQZH]LHQWHYRRUNRPHQ'XVZHPRHWHQPDWHULDOHQRQWZLNNHOHQGLHGDDUWHJHQ
NXQQHQ
9R2SGHXQLYHUVLWHLW7ZHQWHZRUGWJHWHVWZHONHNDEHOVJHVFKLNW]LMQYRRUGHFHQWUDOH
$UHQG1LMKXLV87,NYLQGKHWHFKWIDQWDVWLVFKRPDDQ]R QJURRWSURMHFWZDDUKHW
JURRWVWHGHHOYDQGHZHUHOGDDQPHHGRHWYRRU]R QEHODQJULMNRQGHUZHUSHQHUJLHYRRU
RQ]HNOHLQNLQGHUHQ]HJPDDURPGDDUDDQGHHOWHQHPHQ0DDUQLHWDOOHHQGHHOQHPHQ
LNGHQNGDWZHRRNGHDPELWLHPRHWHQKHEEHQRPDDQGHWRSPHHWHGUDDLHQ'H
NRPHQGHMDUHQPRHWHQRRN1HGHUODQGVHEHGULMYHQLQ,7(5JDDQGHHOQHPHQ,Q
PRHWGHFHQWUDOHJDDQORSHQHQDOVDOOHVPHH]LWKHEEHQZHLQHFKWH
NHUQIXVLHVWURRP

$QDO\VHEHHOG 066G%DFKWHUJURQGWHNHQLQJVFKHPDWLVFKHWHNHQLQJNHUQIXVLH

'DQLPDWLHKHHODOVWHUUHQ]RQ

'DQLPDWLHGHHOWMHVGLHIXVHUHQ
06UHDFWRUUXLPWH
&8RQGHU]RHNHULQEHVFKHUPHQGSDNLQUHDFWRU]RRPRXW
&81LHN/RSH]LQNODVORNDDO
'DQLPDWLH,7(5FHQWUDOHLQYRJHOYOXFKW
'DQLPDWLHJDVVHQLQUHDFWRUUXLPWHIDGHRXW
0/6RQGHU]RHNHUVLQODERUDWRULXPUXLPWHDDQKHWWHVWHQLQJHZLNNHOGHDSSDUDWHQ
06RQGHU]RHNHUVNLMNHQLQDSSDUDDW

&81LHNELMDSSDUDDWPHWKHWHHQHUJLHEXQGHOV
(&8SDDUVHKHWHHQHUJLHEXQGHOJHULFKWRSHHQWHVWPDWHULDDOSDQUHFKWV
06RQGHU]RHNHUVWDNHOHQDSSDUDDWRSLQODERUDWRULXP
&8$UHQGLQODEUXLPWH
062QGHU]RHNHUVLQZLWWHMDVVHQELMHHQYDW
&8RQGHU]RHNHUVELMVWRPHQGYDW]RRPRXWQDDU06
/6RQGHU]RHNHUVLQZLWWHMDVVHQELMVWRPHQGYDW
&8VWRRP]RRPRXW
0LOLHXFHQWUDDORSNRPHQGH$XWR5$,
'DWXP



/HQJWH

 ² 

3UHVHQWDWRU

3KLOLS)UHULNV

9HUVODJJHYHU V  :RXWHU0HLMHU
$DQNRQGLJLQJ

$XWR5$,LQKHWWHNHQYDQVFKRQHUHQ]XLQLJHU

$QDO\VHWHNVW



'H$XWR5$,KHHIWKHWPLOLHXRQWGHNW'HDXWRLQGXVWULHODDWGLWMDDUQLHWDOOHHQGH
VQHOVWHVWRHUVWHHQJOLPPHQGVWHPRGHOOHQ]LHQPDDUVFKLNW]LFKHYHQHHQVQDDUGH
WLMGVJHHVW'XVJDDWKHWRRNRYHUKHWPLOLHXHQYHUPLQGHULQJYDQGHEURHLNDVJDVVHQ
0LQLVWHUSUHVLGHQW%DONHQHQGHRSHQGHGHEHXUV]RMXLVWHQJLQJRQGHUDQGHUHNLMNHQQDDU
HHQEUDQGVWRIEHVSDUHQGHPRWRUZDDUPHHHHQJHPLGGHOGHDXWRPHWGHKHOIWPLQGHUWRH
NDQ
9R,QGH]HPRWRU]LWHHQEDDQEUHNHQGH1HGHUODQGVHYLQGLQJ'DQN]LMHHQH[WUDZLHO
DDQGH]XLJHUVODQJSDVWGHPRWRU]LFKIOH[LEHODDQDDQGHULMVWLMO+HWEHVWDDWDOOHHQQRJ
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