Op naar een
duurzame
en solidaire
economie
Ons gangbare economische systeem heeft negatieve gevolgen
voor mens, natuur en milieu. Oorzaak zijn de foutieve
denkwijzen die hieraan ten grondslag liggen, aldus het
Platform Duurzame en Solidaire Economie.
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