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GROENE POLITIEK 
Een andere tijd vraagt een ander denken. "De" politiek 

weet onvoldoende antwoord te vinden op de grote 
problemen van deze tijd. Het is tijd, dat wordt gestopt met de 
afbraak van de natuur. Dat de economie zo veranderd 
wordt, dat er niet steeds meer, maar béter geproduceerd 
wordt. Dat niet langer giftig afval het water, de bodem en de 
lucht verpest. Dat uitsluitend produkten worden gemaakt, 
die in een veilige, gezonde kringloop passen. 

Het is tijd voor groene politiek. Dat wil zeggen: werken 
aan een andere maatschappij. Want déze maatschappij, 
waarin geld en macht zo overheersend zijn, heeft ons met de 
neus in de stank gedrukt. 

Problemen hangen sterk met elkaar samen. Dat vraagt om 
een aanpak, die landsgrenzen overstijgt en historische tegen-
stellingen overbrugt. De hedendaagse politiek biedt die 
aanpak niet. Zij wordt beheerst door de tegenstellingen van 
gisteren en heeft onvoldoende antwoord op de uitdagingen 
van nu. 

Waar blijft het politieke antwoord op de technologische 
revolutie van na 1945? Er zijn kleine hoopvolle wendingen 
geweest, eind jaren zestig, begin jaren zeventig. Maar het is 
net of de tijd stilstaat. Doornroosje moet worden wakker 
gezoend en Assepoester moet haar schoenen maar eens aan-
trekken. Ofwel: alle groepen, die zich versnipperd rond-
wentelen in hun pogingen de samenleving verder op weg te 
helpen, zouden moeten zien, dat ze zich wezenlijk in dezelfde 
stroming bewegen. Zoals: 

Politieke partijen, ontstaan om het staatsbestel te 
democratiseren, om mensen greep te laten krijgen op hun 
eigen woon-, leef- en werkomgeving. 

Actiegroepen en "bewegingen", bezig voor een veilig 
vredesbeleid, voor mens- en milieuvriendelijk ondernemen, 
voor een gifvrij land. 

De mensen erbinnen komen tot de ontdekking, dat de 
bestaande drie hoofdstromen in politiek Nederland zich als 
bolwerken genesteld hebben. En dat je met heel veel goede 
wil er in deze wereld alléén niet komt. 

Een vierde stroming in de politieke verhoudingen moet 
zichtbaar gemaakt worden. Deze stroming is van wezenlijk 
andere aard dan liberalisme (verworden tot ondernemers-

vrijdom), socialisme (verworden tot sociaal-democratische 
betutteling) en christen-democratie (verworden tot onge-
inspireerde macht-om-de-machtsuitoefening). Die vierde 
stroming is de groene politiek. 
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Uitgangspunten voor groene politiek zijn: 
• groene technologie 
• vernieuwing van de industrie: niet meer, wel beter 
• een economie, waarin het genoeg zwaarder telt dan uit-

puttende groei 
• een verdraagzame en democratisch bestuurde samen-

leving 
• spreiding van de staatsmacht in een democratische 

economie 
• een kernwapenvrij veiligheidsbeleid 
• structurele ontwikkelingssamenwerking. 

Het gaat dus om verantwoord omspringen met de 
omgeving en onderlinge verhoudingen. In het klein, in het 
land en mondiaal. Het is het keren van kortzichtigheid naar 
om- en voorzichtigheid. 

Groene politiek is progressief. Maar in plaats van de oude 
vooruitgang - door schaalvergroting in de produktie en 
vergaande arbeidsverdeling - wordt gezocht naar nieuwe 
vooruitgang. Deze berust op een andere technologie, welke 
energiebesparend, milieuvriendelijk en arbeidsbenuttend is. 
Herschikking van arbeid in de betaalde en onbetaalde sector 
is nodig. 
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Groene politiek is ook progressief in haar verzet tegen 
uitbuiting. Het komt daarbij aan op strijd tegen uitbuiting 
van de ene mens door de andere, maar ook tegen uitbuiting 
van de natuur door de mens. Zo ontstaat vandaag een nieuw 
politiek denken, dat mensen in alle bestaande partijen iets te 
zeggen heeft. 

Een nieuwe politieke groepering, 
geen nieuwe politieke partij 

Het Groen Platform is géén nieuwe politieke partij. Het is 
een politieke groepering, met als eerste doelstelling te 
bevorderen dat de programma's van zoveel mogelijk 
partijen een groen-progressief karakter dragen en ecologisch 
verantwoord zijn. 

Dat een ecologische politieke belangenvereniging daar-
voor nodig is geworden, mogen de feiten van de laatste jaren 
en de angstige vermoedens en voorspellingen voor de ko- 

mende tijd duidelijk maken. "De" politiek heeft wel 
aandacht voor het milieu, maar eerder als economische dan 
wanneer ecologische motieven in het geding zijn. Zure regen 
bijvoorbeeld wordt sneller aangepakt als de bosbouw 
bedreigd wordt, dan omdat het leefmilieu als zodanig in het 
verdomhoekje zit. En "de" politiek práát wel over 
werkloosheid en arbeidstijdverkorting, maar máátregelen 
blijven nog uit. De melkplas wordt aangepakt, maar door de 
superheffing zijn boeren eenzijdig de dupe. Een vaste 
inkomensbasis zou hen uit de problemen kunnen helpen (en 
hen niet alleen) terwijl ondertussen schaalverkleining in de 
landbouw wordt aangezet. 

Het Platform is geen enge milieu-club. Men leze de Dikke 
van  Dale  er op na:  ecologic  betreft niet alleen dieren, planten 
en omgeving. Maar ook aandacht voor de invloed van de 
mens op de ruimte en omgekeerd, voor de verhoudingen 
tussen mensen en instellingen. Daarom richt het Groen 
Platform Nederland zich op mensen uit milieu-groepen, 
maar ook op mensen uit emancipatiegroepen, vredes-
groepen en kleinschaligheidsgroepen. 

Leden van bestaande maatschappelijke organisaties, die 
zich inzetten op het vlak van milieu, vrede, emancipatie, 
kleinschalige economie vragen zich wellicht af: wat voegt het 
Groen Platform Nederland eigenlijk toe aan wat al is? Dit: 
het verzamelen van alle zinvolle maatschappelijke activiteit 
op het politieke niveau. Daar is immers ontegenzeglijk 
behoefte aan - dat blijkt in de praktijk van de politieke 
besluitvorming van alledag. 

Leden van bestaande politieke partijen vragen zich 
wellicht af: waarom zou ik me aansluiten bij het Platform, ik 
bén toch al bezig om groene politiek in mijn partij te 
bevorderen? Natuurlijk, dat moet ook zo blijven. Het 
Platform biedt echter de mogelijkheid met mensen uit 
andere partijen én uit maatschappelijke organisaties te 
overleggen. Met ons allen zullen we in staat zijn dorre 
grenzen te overschrijden, grenzen die ons tot nu toe 
gescheiden hielden. Dat werkt stimulerend voor onszelf- en 
dus in de politiek. 

Doel is daarbij de vorming van groene lijsten, liefst met en 
desnoods zonder bestaande partijen. Voor elke lijst wordt 
een eigen organisatievorm tot stand gebracht. Zo kan er 
bijvoorbeeld een "Griene List Fryslân" komen op basis van 
een typisch Friese organisatie. Het landelijke Groen 
Platform Nederland beperkt zich dan tot steunverlening. 
Het Platform kan er ook voor zorgen, dat bij groene lijsten 
mensen worden betrokken die zich direct door die groene 
lijst voelen aangesproken en niet via een bestaande partij. 
Die worden dan aangeduid met de naam GROENEN. 



Activiteit in Europa 
De oprichters van het Groen Platform hadden in eerste instantie 

het oog op Europa. Logisch: de verkiezingen voor het Europees 
Parlement zijn juni 1984. Er is alle aanleiding, dat ook Nederland 
een duidelijk groen geluid kan laten horen op het Europese niveau. 
Immers: belangrijke groene "items" vallen onder de invloedssfeer 
van dit parlement. Economische structuurpolitiek, milieu-
programma's, fatsoenlijke landbouwpolitiek, emancipatie-richt-
lijnen. En een Europees trefpunt voor actie voor werkelijk vredes-
en veiligheidsbeleid is ook niet weg! 

Zo'n trefpunt kan een gezamenlijke groene fractie in het 
Europees parlement worden. De landelijke groene afvaardigingen 
werken daar dan in samen. Het Platform onderhandelde over een 
Europese groene lijst en uiteindelijk is daar het Groen-Progressief 

Akkoord van CPN, Groenen, PPR en PSP uitgekomen met een 
gezamenlijk programma: Kansen op overleven. 

Het Groen Platform is voor dit akkoord dienstverlenend door 
via afzonderlijke kandidaten (Groenen) een duidelijk groen accent 
aan de lijst te geven. Roei van Duijn en de generaal b.d. Chiel von 
Meyenfeldt zijn de eerste twee kandidaten van het Platform; resp. 
op de plaatsen 4 en 6. 

Activiteit in Nederland 
Op nationaal, provinciaal en lokaal niveau zal het Groen 

Platform Nederland nadere initiatieven nemen om haar doel-
stelling waar te maken. Voor het landelijke niveau zijn daar in 
eerste instantie de werkgroep 'Nederland' en het bestuur voor 
verantwoordelijk. Vanzelfsprekend in overleg met de Platformraad 
en met inschakeling van de leden via de Algemene Ledenverga-
dering en/of schriftelijke stemmingen. En wellicht via studie-
bijeenkomsten. 

Per verkiezing zal worden bezien hoe het Platform zijn rol het 
beste waar kan maken. Voor het provinciale en plaatselijke 
gebeuren zullen op te richten afdelingen van het Platform daar ver-
antwoordelijk voor zijn. In algemene zin geldt echter, dat het 
Platform een soepele opstelling kiest. Het is volstrekt niet vast-
gelegd, dat het samenwerkingsverband voor de Europése 
verkiezingen als vanzelf ook voor andere verkiezingen zal gelden. 
Evenmin is het vanzelfsprekend, dat het Platform steeds 
kandidaten voor groene lijsten levert. Stimulerend en onder-
steunend werkzaam zijn hoeft niet automatisch tot directe parti-
cipatie te leiden. Bij dit alles geldt tot slot als belangrijk gegeven, dat 
het Platform niet-partijgebondenen via een lidmaatschap de 
mogelijkheid biedt tot samenwerking. 
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Verenigingsstructuur 
Het Groen Platform Nederland is een open vereniging. Iedereen, 

die zich in de doelstellingen herkent, kan lid worden. 
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan. Deze 

vindt minstens jaarlijks plaats. Daarnaast is er een Platformraad, 
die in ieder geval elk kwartaal bijeen komt. Elke provincie vaardigt 
twee mensen af naar deze raad, die het bestuur adviseert en 
controleert. 

Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Ledenverga-
dering. Schiftelijke, algemene stemming vindt plaats als er voor-
stellen zijn om als Groen Platform Nederland ondersteunend of 
participerend deel te nemen aan verkiezingslijsten. 

Voorts zijn er twee werkgroepen in de vereniging. Eén richt zich 
op het Europese gebeuren en één op het landelijke. Deze 
werkgroepen bevorderen de doelstellingen van het Platform op hun 
niveau. Voor Europa betekent dat, dat de betreffende werkgroep 
deelneemt in het Groen-Progressief Overleg (het overkoepelende 
bestuur van het Groen-Progressief Akkoord voor de EurQpese 
verkiezingen van juni 1984). 

Het Groen Platform Nederland is een vereniging in oprichting. 
Dat betekent, dat in het begin niet alles vlekkeloos zal verlopen. 
Voor bijvoorbeeld het uitgeven van een periodiek is een aanloop-
periode nodig. En financiën. Maar die komen binnen als zich leden 
aanmelden! Zie hiernaast. 

Contributie-schalen 
Een veren igi lig heeft geld no  dig  0 m ie k U Oli] LII] cii Olie rel] I let (3 oen 

Plat orm hanteert een contributie-richtlijn, die gebaseerd is op liet 
belastbaar jaarinkomen. De con iribLoic is aan ie merken als een gilt. 
Inkomen tot J .  10.000,- minimaal t 25.- per jaar 
f 10.000.- 

- J 15.000.- minimaal j. 35- per jaar 
1 5.000.- 

- J.  20.000.- minimaal t, 50,- per paar 
J 20.000.- 

- J.  25.000.- : miimaal J' 75.- per jaar 
J' 25.000.- - 1 30.000.- minimaal j' 00.- per jaar 

40.000.- : minimaal I ISO.-  per jaar 
J 40.000.- 

- 1,  50.000.- : minimaal t ,  200.- per jaar 
f 50.000.- - f 60.000.- : mini maal j' 250.- per jaar 
f 60.000,- - t' 711.000.- ni ni maal J' 300.- per jaar 
f 70.000,- 

- j.  80.000.- minimaal J' 350,- per jaar 

90.000.- mini maal .1.  400.- per jaar 

f 90000.- - .1.  100.000,- minimaal J' 450.- per jaar 

I nkonien boven / 100.000.- mini maal J' 500,- per jaar 

Ge71 nsleden/i U wone nden zonder eigen I ik ome a betalen liii nimaa I t' 1 5,- 
per paar. Donateurs betalen minimaal t' 30.- ge'; jaar. 
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Naam  

adresadres 

postcode 
 

woonplaats I 
telefoonnummer I 
O wordt lid van de vereniging Groen Platform Nederland I 
O wordt donateur van het Groen Platform Nedèrland. I 
Ik kan en wil wel/niet een gedeelte van mijn tijd ter beschikking stellen van liet Platform. ik heb 

belangstelling voor/kundigheden in  

Ik heb nota genomen van het verzoek mijn contributie resp. donatie uit eigen beweging over te maken 
en dus niet een acceptgirokaart af te wachten. I 
Bon in gefrankeerde envelop zenden aan: I 
Groen Platform Nederland, Nieuwe Grachtje 92,  1011  VP  Amsterdam. 

I 
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BAS DE GAAY FORTMAN(Ermelo), 
voorzitter Groen Platform Nederland, Eerste Kamerlid: 

''Vrijheid, gelijkheid en broederschap'' 70 luidde de leus  an  de Franse revolutie in 1789. 
Sindsdien is het in de Europese politiek vooral daarom gegaan: Wat betekent vrijheid? Vrijheid 
voor de snoeken of voor de voorntjes? Gaat gelijkheid ten koste vanvrijheid? Is gelijkwaardig-
heid niet belangrijker dan gelijkheid? 

Broederschap bleef in de politieke discussie op de achtergrond. Helemaal niet aan bod kwam 
de verhouding tussen de mens en de natuurlijke omgeving. De relatie tussen mensen onderling 
was overheersend. 

Vandaag zien we de opkomst van een nieuw politiek denken. Het bouwt voort lip de 
gedachten uit het verleden, maar kiest daarbij een nieuw uitgangspunt: de natuurlijke omgeving 
vormt het draagvlak voor het leven op aarde. Daarin, èn in de zuster- en broederschap, ligt de 
grondslag van de groene politiek. 

In Nederland kreeg groene politiek al jarenlang aandacht binnen bestaande partijen. 
Vandaag krijgt het de vorm van een eigen visie, die mensen aanspreekt en partijen en personen 
stimuleert tot een nieuwe bundeling van krachten. Groene lijsten worden nagestreefd hij 
Europese, nationale, provinciale en lokale verkiezingen. 

Het Groen Platform Nederland is de drijvende kracht hierachter. Dat is nu een vereniging 
geworden, die zoveel mogelijk leden moet zien te krijgen. Uit bestaande partijen en daarbuiten. 
Doet Li ook mee?'' 

I  

KWEE SWAN-LIAT (Eindhoven), 
donateur Groen Platform, actief in diverse groene organisaties: 

''Milieucrisis, energiecrisis, economische crisis. besvapeningscrisis, werkloosheid, groeiende 
tegenstellingen tussen arm en rijk hangen met elkaar samen en kunnen alleen tegelijk en 
integraal worden overwonnen. Daarvoor is nodig een andere wijze van samenles en en 
samenwerken, dwars door de bestaande organisaties en politieke partijen heen. In de 
ecologische beweging van de laatste twee decennia zijn concrete, praktische ervaringen en 
inzichten ontwikkeld en vooral in lokale experimenten en projecten uitgewerkt. Internationaal 
en mondiaal worden oriëntatieprogramma's uitgewerkt. Tussen het lokale en mondiale niveau 
ontbreken nog de praktische en politieke samenwerkingsverbanden. Het falen van de EG-
politiek accentueert de noodzaak om nationaal en internationaal een groen front te vormen en 
te versterken." 

LUUD SCHIMMELPENNINK (Amsterdam), 
namens Groen Platform lid van Groen-Progressief Overleg: 

''Waarom politieke actie onder een groene vlag? In de zestigerjaren - toen groen nog ssit was -
zijn er acties gevoerd als het witte schoorstenenplan en het witte fietsenplan. Ludieke acties 
hebben toen in sneltreinvaart zaken als vergiftiging Van het milieu, het onmenselijke erkeer en 
de uitholling van de steden actueel gemaakt. Actueel niet alleen onder de mensen, maar ook 
voor de politieke partijen. Onze eerste kandidaat voor de Europese verkiezingen juni 1954, Roei 
van Duijn, heeft hierin een belangrijk aandeel gehad. Politieke aandacht is echter vluchtig. Er is 
meer nodig om deze actueel te houden. Het Groen Platform Nederland kan het middel zijn om 
de aandacht sast te houden." 
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