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Beste GroenLinksers,

Wat goed dat jullie er allemaal zijn. Wij zijn met ruim tweeduizend mensen, onder wie maar liefst
vijfhonderd GroenLinksers die voor het eerst van hun leven op ons congres zijn. Wij hebben zelfs een
tent geplaatst om iedereen een plek te geven. Voor onze vrienden in de tent: ik kan jullie niet zien, maar ik
vind het heel fijn dat jullie er zijn!

140 dagen geleden stond ik hier ook. Het is namelijk 140 dagen geleden dat jullie mij tot jullie partijvoorzitter
kozen. Dat heb ik geweten en jullie ook! Wij konden op dat moment nog niet vermoeden in welke enerverende
periode wij vrijwel meteen terecht zouden komen.

Allereerst gebeurde er iets heel moois: Het kabinet viel. Dat kille, fantasieloze kabinet. Die elkaar op de schouder
kloppende mannen in het Catshuis die de meest verschrikkelijke bezuinigingen aan het bedenken waren op alles
waar wij voor staan:

de natuur,
gelijke kansen voor mensen,
en de open samenleving.

En dat kabinet viel. Dat was een mooi moment. Toen dacht ik: wat fijn dat wij van dat gedooggedrocht af zijn en
dat ik juist nu jullie partijvoorzitter mag zijn; er staat ons vast
een mooie toekomst te wachten.

Snel daarop werd het Lenteakkoord gesloten.
Een uniek akkoord. Waarbij GroenLinks verantwoordelijkheid nam en erin slaagde vreselijke bezuinigingen op
natuur en mensen terug te draaien. Waarin Jolande en Ineke een cruciale rol speelden. Wij gingen staan voor wat
wij belangrijk vinden. Daar ben ik trots op! Jolande en Ineke, fantastisch gedaan!

Partijgenoten.
De laatste maanden heeft GroenLinks onder vuur gelegen; het partijbestuur en ik ook. Je wilt niet weten hoeveel
mailtjes ik heb ontvangen. Soms hele boze, maar ook hartverwarmende.

Ik kan jullie vertellen dat ik het eigenlijk wel een taaie periode heb gevonden, de achterliggende maanden. Ik heb
de frustratie gezien die de leden voelden, door al dat gedoe, dat afleidde van het GroenLinkse
toekomstperspectief. Dat heeft mij veel gedaan.

En juist daarom doet het mij goed dat jullie hier allemaal weer zijn. Niet alleen hier, vandaag, maar altijd als ik bij
de afdelingen kom, dan zie ik het. Ik zie de grote waarde van onze vereniging, van jullie, van al die mensen die
zich in hun vrije tijd keihard inzetten:

voor natuur, voor een duurzame wereld,
voor gelijke kansen voor mensen,
voor een groener en socialer Nederland

Die vitaliteit van de partij zag ik ook bij onze amendementendag, twee weken geleden. Op net zo'n zonnige
zaterdag als vandaag kwamen meer dan honderd GroenLinksers uit het hele land naar Utrecht om met elkaar te
werken aan ons programma; om met elkaar in gesprek te gaan over de essentie van ons verkiezingsprogramma:
groen en sociaal. Dat is de kern waar wij voor staan.
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Wij werken voor:

Een kind in de klas dat gelijke kansen nodig heeft en de leraar die dat wil bieden.
Voor onze grootouders of ouders en anderen die thuis zorg willen krijgen en dat ZELF willen organiseren.

Wij zijn er voor:

Studenten die groene innovaties bedenken en willen realiseren.
En voor iemand zonder baan die conciërge wil worden
en voor de schoonmaker die een eerlijk loon wil, omdat hij ons afval opruimt.

Wij knokken voor:

Gezinnen die graag schone lucht willen inademen.
En voor natuur die dreigt verloren te gaan aan asfalt of leegstaande kantoren.

Bij ons zijn Groen en Links met elkaar verbonden. Dat levert de creativiteit en energie op die nodig zijn om
stappen te zetten naar een nieuw perspectief voor Nederland.

Ik zie dat wel voor me. Ik zie een toekomst voor me, waarin

de politiek zich bevrijdt van cynisme en wantrouwen, weg van het gezeur, het gedoe, weg van het afbranden
van mensen.
waarin wij de natuur, de wereld en elkaar open en met respect tegemoet treden.
Ik zie een politiek voor me met positieve ideeën, met hart voor mensen en liefde voor de natuur, en met
intelligente oplossingen voor de problemen die er zijn.

GroenLinks heeft dit allemaal in huis: Om te beginnen met jullie en met nog 24.000 andere leden! En de
oplossingen liggen op tafel, hier en nu!
Wij gaan samen de toekomst in met een open geest, met ons hart, en met respect voor elkaar. En dat doen we
omdat het nodig is, voor onszelf, en voor de mensen met wie we samenleven; je familie, je vrienden, je buurt, de
mensen die niet onze rijkdom delen. Dichtbij of ver weg!

Dat is de politiek waar wij voor staan, daarin zit de kracht van GroenLinks. Dat is jullie kracht en die gaan we
samen aan Nederland laten zien!

Nu is de tijd!

……

Beste GroenLinksers,

En dan nu iets heel anders. Want ik wil nu nog iets heel belangrijks doen.
Hoewel ze nog niet weg zijn, is dit wel hun laatste congres als Kamerlid. Daarom wil ik speciaal tot hen het woord
richten.
Het gaat om Mariko Peters, Bruno Braakhuis en Ineke van Gent.

Mariko, Bruno en Ineke, kom er even bij.

Mooie, dappere Mariko,

Ik denk dat ik voor heel veel GroenLinksers spreek als ik jou vertel hoe sterk ik jouw drive bewonder.
Goede tijden of slechte tijden, Mariko gaat altijd door. Met hart en ziel. Geweldig zoals je strijdt voor de
kwetsbaren in de wereld. Mariko geeft nooit op.
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En zelfs nu nog kom je met een prachtige initiatiefwet Wet Openbaarheid Bestuur met flinke stappen naar een
moderne luisterende overheid.

Stoere, sterke Ineke,

Je bent honderd procent GroenLinks, je bent in hart en nieren een partijvrouw. Geboren en getogen in de partij -
Van Gronings raadlid tot Haags Kamerlid.
Ineke, je bent een inhoudelijke duizendpoot, alle onderwerpen - van financiën tot homorechten kon je aan en dat
pákte je ook aan, op een manier zoals alleen jij dat kan.
Wat hebben vaderschapsverlof, recht op thuiswerken en baas over de eigen bus met elkaar gemeen?
Het zijn alle initiatiefwetten van Ineke van Gent. Veertien jaar in de Kamer, veertien jaar onze GroenLinkse heldin.
Ineke, de partij wil jou een geschenk geven dat je geheel naar eigen inzicht mag invullen - een symposium.
Wij gaan dat als partij voor jou organiseren.
Beste GroenLinksers, groot applaus voor Ineke!
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