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Frankrijk 2007,
naaktwandeling in
Concluses

Activiteit(en):
Verdediging van de mensenrechten, burgerlijke
activiteiten
Publicatie Nr: 20070017
Afdeling: Essonne (Ile de France)
Verklaring voor de sub-prefectuur van Palaiseau.
Onderwerp:
APNEL (Vereniging die het Vrije Naturisme
promoot) werkt eraan om in alle landen ter wereld
betreffende de wetgeving inzake naturisme op te
helderen dat loutere naaktheid niet langer
gelijkgesteld wordt met seksueel exhibitionisme.
Hoofdzetel:
75, rue de la Division-Leclerc,
Fr 91160 Saulx-les-Chartreux.

NEWT 2007, Naakte
trektocht door Oostenrijk

Datum van de verklaring:
19 maart 2007.
Vereniging: vrije meningsuiting
E-mail:
apnel@free.fr
Website:
www.apnel.fr
Andere nuttige sites:
www.ffn-naturisme.com
www.vivrenu.com
fr.groups.yahoo.com/group/rando-nue
fr.wikipedia.org/wiki/Randonue
België 2008,
Jerome wandeling in Brussel

Niet op de openbare
weg werpen

"Men ziet alleen met het hart duidelijk, het
essentiële blijft onzichtbaar voor het oog"
"Le Petit Prince"
Antoine de Saint-Exupéry

Aanvraag voor lidmaatschap
NAAM *
Voornaam *
Geboren te *
Adres *

De tien Geboden

PO Box *
Tél.
E-mail *
Nickname
Web/Blog

van het vrije
naturisme

Stad / Land*
@
http://

de eenvoudige kijk op het naakte lichaam, wees dan
taktvol en dring je naaktheid niet op. Je trekt je rok,
broek aan of slaat leen sarong om en je gaat vriendelijk
de discussie aan. Denk aan de fabel van La Fontaine
"De Eik en het Riet".

 Vraagt lidmaatschap bij APNEL
 Fwil doneren aan APNEL
 Normaal tarief: 13 €
 Gereduceerd tarief: 10 € (voor koppels, 2x10 €)
 Donatie van
Betaling door

(geen minimum of maximum)
 Cheque

Een plakken

 Cash

 Overschrijving

Gedaan te:

pasfoto
recent

handtekening

Wij bevestigen systematisch de ontvangst
van uw betaling per email of telefoon.
Knip dit deel af en stuur het samen met betaling
en een identiteitsbewijs met foto terug naar:
M. Bernard GIBERT, Trésorier de l'association APNEL
55, rue du Clos des Vignes
60580 COYE LA FORÊT (FRANCE)
Website: www.apnel.fr
E-mail: apnel@free.fr
* Verplichte informatie

5.
1. U leert de definitie van "het vrije naturisme":
"Naturisme is een levenswijze in vrijheid, geluk en in
harmonie met de natuur. Het wordt gekenmerkt door
gemeenschappelijke naaktheid, die als doel heeft het
bevorderen van zelfrespect, respect voor anderen en
voor het milieu" (Definitie van het XIVe Internationale
Congres te Agde in 1974, herzien en gecorrigeerd door
APNEL in 2007)

2.

U kan het artikel 222-32 van Franse strafwetboek
citeren en verklaren: "Het exhibitionisme met seksueel
karakter tentoongespreid aan de anderen op een plaats
die toegankelijk is voor publiek, wordt bestraft met een
gevangenisstraf van een jaar en geldboete van 15 000
€." Louter naaktheid is duidelijk niet meer "seksueel" dan
het dragen van een korte broek of een rok.
http://www.naturismedroit.net

3. Voor het vergroten van de veiligheid en aanvaardbaar
heid van uw activiteit, oefen je ze eerder in een groep en zo
mogelijk een gemengde groep, of liever in familieverband.
Het is dan moeilijk om ten onrechte beschuldigd te worden
van seksueel exhibitionisme.

4. Als je een persoon kruist die vijandig staat tegenover

Op het werk of in de familie, zult u niet aarzelen om
het onderwerp naaktheid vriendelijk te bejegenen.

6.

Tijdens de wandelingen, zul je altijd een zak
meenemen voor het verzamelen van alle afval in de
natuur dat door sommige minder opgeleide individuen
werd achtergelaten. Tijdens uw ontmoetingen, moet u
niet aarzelen om over het onderwerp te spreken.

7.

Tijdens de picknick, hang twee of drie borden in de
trant van: "Welkom in dit (tijdelijk) naturistenoord".
En als gekleden in de buurt passeren, nodig ze uit voor
een vriendschappelijke drink om zo een gesprek aan te
knopen.

8.

Herinner je tegenstanders met klem eraan dat
naaktfobie zo absurd is als homofobie, racisme of
vrouwenhaat. Als zodanig moeten ze onderdrukt worden
door middel van onderwijs en / of psychotherapie.

9.

SWees solidair, als een van je metgezellen, naakt
onderweg, ten onrechte wordt aangehouden.

10.

Het geluk dat ervaart bij het beleven van vrij
naturisme, geeft je de kracht en sereniteit die nodig zijn
voor het uitdrukken van uw overtuigingen. Op welke
plaats ook, word je enthousiast ambassadeur voor de
volledige rehabilitatie van naaktheid.

