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Speech Marianne Thieme op congres, 1 juli 2012  

Beste partijgenoten, 

Allemaal heel hartelijk welkom op het 16de congres van de Partij voor de Dieren, 

voor het eerst in aanwezigheid van de pers, een mijlpaal, we worden voor het 

eerst in het wild geobserveerd;-) 

Als het aan VVD,PvdA en SP gelegen had, hadden de verkiezingen afgelopen 

woensdag al plaatsgevonden. Gelukkig hebben we iets meer tijd gekregen om  

een kiezersopstand organiseren, die zal nu op 12 september plaatsvinden. Een 

opstand van kiezers die zich letterlijk bekocht voelen met het huidige 

kabinetsbeleid en de koers van de traditionele politieke partijen. Omdat die in 

veel opzichten leidt tot een onhoudbare situatie in termen van mededogen en 

duurzaamheid. 

We zijn de eerste partij in de wereldgeschiedenis, die niet de belangen van de 

mens centraal stelt. Wij durven planeetbreed te kijken.  

Een overstijgend belang waarvan de mens evenveel profijt heeft als de gans, de 

kip, de muis in het proefdiercentrum of het fel bejaagde wilde zwijn.  

Een overstijgend belang dat alle leven in het ecosysteem verbindt. Dieren zullen 

nooit roofbouw plegen, nooit meer bezit verwerven dan nodig is, nooit meer 

consumeren dan goed voor ze is. In dat opzicht kunnen ze een inspiratiebron 

voor ons zijn. Als we ervoor kiezen dieren in hun waarde te laten, vergroot dat 

ook onze kansen op een harmonieuze samenleving en een hoopvolle toekomst 

voor mens en dier.  

Beste partijgenoten, voor u staat een trotse kandidaat-lijsttrekker. Trots, omdat 

we Nederland met ons nieuwe verkiezingsprogramma laten zien dat er één partij 

is die kiest voor een radicaal andere koers. 

De titel van ons conceptprogramma luidt: “hou vast aan je idealen, laat ze niet 

wegcijferen”.  

Ons programma staat in het teken van de vier uitgangspunten van onze partij: 

mededogen, duurzaamheid en persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid. 

Beginselen die juist in tijden van crises leidend moeten zijn bij elke beleidskeuze 

van de overheid, maar ook bij elke beslissing van de burger. 
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Niet het single-issue denken van de Westerse mens hoort centraal te staan, 

maar een solidaire, rechtvaardige samenleving. Een samenleving waarin de 

dieren geen angst meer hoeven te hebben voor mensen. Een samenleving 

waarin mensen zich verantwoordelijk zullen voelen voor dieren, natuur en milieu. 

Een samenleving met verantwoordelijkheidsgevoel naar de rest van de wereld, 

ook voor toekomstige generaties.  

Partijgenoten, de aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders 

hebzucht. De economie is in de greep geraakt van monetaire vraagstukken. Geld 

regeert; alles wat werkelijk waarde heeft, wordt daaraan ondergeschikt gemaakt. 

De dieren en de natuur zijn verworden tot een product met een prijs. En zelfs de 

verlangens en zorgen van mensen worden vooral uitgedrukt in geld. Wat kost 

dat? Wie zal dat betalen? Wat is de dekking voor uw voorstellen? Is het allemaal 

doorgerekend? Kunnen we ons dat wel veroorloven? Die eenzijdige benadering 

staat de noodzakelijke koerswijziging in de weg.  

Beste mensen, we zijn verblind door het nikkel van een munt die ons leven is 

gaan beheersen. Overheersen zelfs. We zullen vooral het meest waardevolle in 

ons leven moeten gaan beschermen, en dat is niet ons geld. 

We moeten toe naar een wereld waarin niet het recht van de sterkste regeert, 

maar het belang van de zwakste een volwaardige plek krijgt. 

Best mensen, U weet dat ik mijn debatbijdragen in het parlement altijd afsluit 

met de zin: “en voorts ben ik van mening dat er een eind moet komen aan de 

bio-industrie!” 

Dat denken groeit wereldwijd. We zitten op de top van een golf die we niet zelf 

veroorzaakt hebben…., maar die wél zorgt voor een niet te stuiten omslag in 

denken.  

Afgelopen maand vond in Cannes het Internationale Reclame Film Festival plaats. 

Nou heb ik niet zo veel met reclame, maar je kunt er soms wel de nieuwe trends 

en ontwikkelingen uit opmaken. De Grand Prix voor de beste reclame ging dit 

jaar naar een fastfoodgigant. Die heeft een filmpje gemaakt dat eigenlijk een 

samenvatting van ons partijprogramma is. Ik wil ‘m straks graag met u delen!  

De jury zei over dit filmpje: “Het maakt iets in je los. De bio-industrie is een 

groot probleem in de hele wereld. Dat een fastfoodketen zo’n reclame maakt, 
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doet ons alleen maar hopen dat… wanneer je de industrie kan veranderen….. de 

wereld ook verandert.” 

Nou, beste partijgenoten, wij willen niet alleen dat fastfoodketens goede 

voornemens hebben en die bekend maken, maar we willen ook dat er op korte 

termijn een radicale omslag komt. Naar een wereld die gebaseerd is op 

mededogen en duurzaamheid.  

De huidige crises kunnen niet worden opgelost met symptoombestrijding - maar 

vragen wezenlijk andere keuzes.  

Kijk naar onze omgang met dieren: de wijze waarop de mens dieren gebruikt, is 

niet alleen vaak meedogenloos, maar vormt ook nog eens de grootste bedreiging 

van dit moment voor de ecologie van de aarde. De veehouderij is 

verantwoordelijk voor meer dan dertig procent van de vermindering van de 

biodiversiteit. Bovendien zorgt zij voor ernstige problemen in de 

wereldvoedselverdeling. Bijna de helft van de wereldgraanoogst wordt opgeslokt 

door de veehouderij, en dat, terwijl er elke avond meer dan 1 miljard mensen 

met honger naar bed gaan.  

Alle aandacht gaat op dit moment uit naar de bankensector: banken worden met 

tientallen of zelf honderden miljarden – geen bedrag is te dol - op de been 

gehouden zonder dat wordt geëist dat ze op een ándere manier met óns geld 

omgaan.   

Partijgenoten, onze partij is voorstander van een sluitende begroting:  

niet meer uitgeven dan wij hebben,  

niet meer consumeren dan er is en  

niet meer beslag op de aarde leggen dan wij ons kunnen veroorloven ten 

opzichte van andere mensen en dieren - nu en in de toekomst.   

Wij willen dat banken niet meer speculeren op verliezen - maar investeren in 

duurzame sectoren waardoor banen gecreëerd worden.  

Niet investeren in megastallen, wapens en kernenergie – maar in innovatieve 

projecten voor hernieuwbare energie.  
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De Partij voor de Dieren heeft de groenste en meest hervormingsgezinde 

agenda. Dat zullen heel veel kiezers deze zomer tot hun verrassing ontdekken. 

 

De kiezer heeft op 12 september twee mogelijkheden: grijs of groen 

 De grijze partijen, beste partijgenoten, zijn alle partijen binnen het 

politieke spectrum, die door socioloog Willem Schinkel zijn getypeerd als 

varianten van D66. Dat betekent een keuze in de lijn van het 

Kunduzakkoord van CDA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Een 

akkoord dat maar 48 uur verschilt van het Catshuisakkoord van CDA, VVD 

en PVV. En vergis u niet, ook partijen als de PvdA, de SGP en de SP, 

baseren hun programma’s op terugkeer naar de traditionele 

groeieconomie.  

 De kiezer heeft een andere, groene keuzemogelijkheid: de Partij voor de 

Dieren. De partij waarvan Schinkel heeft vastgesteld dat dat wellicht de 

enige politieke partij is die niet lijkt op D66. Hij denkt het, ik weet het wel 

zeker!.... Een keuze, lieve partijgenoten, die ervoor zorgt dat er ruimte is 

voor mens en dier. En een focus op economische ontwikkeling en niet in 

de eerste plaats op economische groei.  

Wat veel mensen nog niet weten is dat de Partij voor de Dieren de sterkst 

groeiende politieke beweging van Nederland is.  

 

De grijze politieke partijen gaan zonder uitzondering uit van hetzelfde principe: 

we moeten zo snel mogelijk weer op de weg terugkomen van business as usual. 

De weg waarop mensen wordt voorgehouden dat verhoging van productie en 

consumptie zorgt voor meer welvaart en welzijn. Zelfs de zogenaamd duurzame 

partijen in deze grijze groep gaan mee in dat denken. Ze haasten zich erbij te 

vermelden dat dat écht niet ten koste hoeft te gaan van de beperkte hoeveelheid 

grondstoffen die de aarde biedt, of ten koste van ontwikkelingslanden en dat het 

ook niet ten koste hoeft te gaan van dieren, natuur en milieu.  

Natuurlijk,  
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In een land met volle supermarkten, uitpuilende koelkasten en megastallen vol 

kippen, koeien en varkens, is het moeilijk voor te stellen dat de wereld aan het 

einde van haar mogelijkheden begint te raken. 

Het is een drogreden om te stellen dat eerst en vooral de consument en de 

individuele burger ervoor kan zorgen dat het dierenwelzijn gewaarborgd wordt 

en dat er een einde komt aan de milieuproblemen. Dat is precies het 

doorgeschoten marktdenken, waarin de consument verantwoordelijk is voor 

alles…. en de overheid voor niets. We willen daar een balans in brengen. Waarbij 

de overheid zich richt op haar kerntaken: en die kerntaken zijn niet het 

faciliteren van de markt en zelfregulering…. maar het beschermen van  

kwetsbare waarden, omdat de markt dat niet zelf kan.  

Partijgenoten. Mensen zullen moeten gaan betalen voor wat ze kopen. Een reële 

prijs waarin alle maatschappelijke kosten zijn verwerkt. In de supermarkt kan je 

4 sateetjes kopen voor 49 cent. Inclusief stokjes, satésaus, verpakking, 

distributie, marketing, koeling, ontwikkeling. Dat wordt kritiekloos geslikt, de 

echte prijs wordt afgewenteld op de belastingbetaler.  

Nederland en Europa geven jaarlijks vijf tot tien miljard euro uit aan 

milieuschadelijke subsidies en kortingen. Denk aan accijnsvrijstellingen voor 

fossiele brandstoffen en slechts zes procent BTW voor dierlijke producten.  

Dat moet anders, en het kan ook anders. Wij willen niet dat grootverbruikers van 

fossiele brandstoffen belastingvoordelen krijgen, maar dat burgers die individueel 

of gezamenlijk groene stroom opwekken een reële vergoeding van de 

energiebedrijven krijgen en geen belasting hoeven te betalen als ze de energie 

onderling uitwisselen. Geen ongerichte verhoging van het BTWtarief naar 21%, 

zoals de Kunduzcoalitie wil. Het is veel logischer om de BTW te differentiëren. 

Hanteer bij milieuonvriendelijke of dieronvriendelijke producten  het BTW tarief 

van 19%, en laat gezonde, milieu- en diervriendelijke producten profiteren van 

een laag BTW tarief.  

Zo beïnvloed je maatschappelijk verantwoord produceren en consumeren.  

We moeten het belastingstelsel drastisch gaan vergroenen. We willen een 

systeem waarbij grondstoffen worden belast en de belasting op arbeid wordt 

verlaagd. 
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Beste partijgenoten. Hans Wiegel meende ooit dat Sinterklaas bestaat, en dat die 

in de persoon van Joop den Uyl gevaren zou zijn. Ik kan u verzekeren dat de 

echte sinterklazen eerder Mark Rutte, Stef Blok en Sybrand van Haersma Buma 

zijn. Mensen die ervoor zorgen dat u gedwongen donateur van de bio-industrie 

bent. Voor tenminste 120,= euro. Cadeautje van de heren voor de meest 

vervuilende en onethische bedrijfstak van ons land. Een bedrijfstak die niet z’n 

eigen bedrijfskosten hoeft te betalen.  

Zolang wij vormen van onjuiste beprijzing in stand houden, beste mensen, 

houden we de onbalans in de samenleving in stand.  

Wij willen dat er een eerlijke-prijsbewijs komt voor onder andere supermarkten. 

Hiermee moeten zij kunnen aantonen dat de inkoopprijs die zij boeren 

bieden voldoende is om de kosten voor het dierenwelzijn en milieu te dekken.  

 

Partijgenoten. De crises maken een harde reset noodzakelijk. Het systeem is aan 

het  vastlopen en dan kun je niet volstaan met een beetje bijsturen vanuit 

dezelfde mentaliteit, als waarmee de problemen zijn veroorzaakt.  

In de Europese crisis van dit moment tekent zich net zo’n beeld af.  

Wie van Europa houdt en de Europese samenwerking koestert, moet nee zeggen 

tegen het ESM verdrag. Nee, tegen een bankenunie. Nee tegen een Politieke 

Unie.  Eerst democratie en transparantie, dan pas nauwere samenwerking. Voor 

die tijd is overdracht van bevoegdheden niet te verantwoorden.  

Partijgenoten, er is niet alleen sprake van een crisis in Nederland maar van een 

wereldwijde crisis, ook wel als een morele crisis aangeduid. En dat betekent dat 

we hier in Nederland ons beleid niet-geïsoleerd-moeten-vaststellen. We zullen 

dat in een breder kader moeten bezien. Voor onze productie en consumptie 

gebruiken we zes keer zoveel landbouwgrond als we zelf hebben in het 

buitenland. En we exporteren onze foute productiesystemen en 

consumptiepatronen naar opkomende economieën.  

 

Beste mensen, ook wij hebben forse kritiek op de huidige 

ontwikkelingssamenwerking. We willen echter niet bezuinigen op de hulp aan de 

allerarmsten, maar die hulp volledig hervormen en fors uitbreiden. We hebben 

daar 1% van ons Bruto Nationaal Inkomen voor over. Dat is 30 tot 40% meer 
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dan de andere partijen die claimen mededogen hoog in het vaandel te hebben 

staan. We zullen forse stappen moeten zetten, in het belang van de aarde.  We 

zullen arme landen zelfredzaam moeten maken en ze behoeden voor de fouten 

die wij in het verleden zelf gemaakt hebben.  

Zorgen dat armoede en klimaatverandering niet tot tomeloze 

vluchtelingenstromen zullen leiden, maar dat ze worden ingeperkt.  

Zorgen dat geen megastallen worden gebouwd uit ontwikkelingsbudget, maar 

duurzame landbouwsystemen die de wereld kunnen voeden zonder gevaar.  

De Partij voor de Dieren maakt met haar nieuwe verkiezingsprogramma, 

wezenlijk andere keuzes om de crises die ons teisteren te overwinnen.  

Daarbij doen wij niet mee aan de koketterie van het door het CPB laten 

doorrekenen van de verkiezingsprogramma’s door elke partij, tot de kleinste aan 

toe. Wij zullen in onze huidige omvang niet het initiatief hoeven nemen in de 

kabinetsformatie. Dat betekent niet dat onze positie minder belangrijk is, maar 

het gaat over de volgorde van de dingen.  

 

Wij zullen ons  niet conformeren aan het rekenmodel van de traditionele partijen.  

U heeft bij de Kunduzcoalitie gezien hoe dat werkt. Die kwam binnen 48 uur met 

een bezuinigingsplan. Maar de inkt was nog niet droog, toen ze al afstand namen 

van de verschillende maatregelen. Maatregelen die evenzogoed gewoon 

doorgerekend werden door het CPB en waar vervolgens wél over gejuicht werd, 

omdat het akkoord geen drie procent maar 2,9 procent tekort zou opleveren. 

Beste partijgenoten, van zulke luchtfietserij wordt niemand blij. En daar doen we 

dus niet aan mee. 

Wij gaan de verkiezingen niet in met compromissen. De geschiedenis leert dat 

wie op voorhand compromissen sluit om te kunnen gaan regeren wel z’n idealen 

verliest, maar niet aan regeren toekomt! 

De Partij voor de Dieren maakt duidelijk hoe Nederland zich binnen Europa en de 

rest van de wereld zal moeten ontwikkelen. Een heldere lange termijnvisie.  

Partijgenoten. Veel burgers ergeren zich aan het opportunisme en de 

onvoorspelbaarheid van de politiek. Mij wordt vaak gevraagd hoe een partij als 



 8 

de onze nu tegemoet zou kunnen komen aan de uiteenlopende meningen van 

onze achterban als het gaat om andere onderwerpen dan dieren, natuur of 

milieu.  

Aangetoond is dat onze partij een zeer herkenbare, consistente  lijn voor haar 

kiezers heeft ten aanzien van deze andere onderwerpen. 

 

 

 

De Schaduwkamer van Maurice de Hond, laat zien dat de Partij voor de Dieren, 

één van de best scorende politieke partijen is als je kijkt naar de mate waarin 

het stemgedrag van de Tweede Kamerfractie overeenkomt met dat van haar 

kiezers. Maar liefst negentig procent van alle besluiten van onze Tweede 

Kamerfractie over álle onderwerpen komt overeen met die van onze kiezers.  

 

Kiezers die groot durven te denken. Vast durven te houden aan hun idealen, juist 

in tijden van crisis…. Die kiezers zijn bij ons aan het juiste adres.  

Volgens peilingen overwegen ruim 1 miljoen kiezers om hun stem aan de Partij 

voor de Dieren te geven. 

Maar er zijn ook onderzoeken die aangeven dat het strategisch stemmen 

opnieuw de kop op kan steken, waarbij mensen zich op laten jagen door het 

armpje drukken van de grote partijen. Daarnaast moeten ons ook realiseren dat 

we de enige partij ter wereld zijn die actief werkt aan concurrentiebevordering.  

Concurrentiebevordering, beste partijgenoten. Dat betekent dat wij juichen 

wanneer andere partijen onze standpunten overnemen. We zijn niet als de PVV 

die zich beklaagt over het feit dat de VVD aan de haal met hun 

bezuinigingsstandpunt over ontwikkelingshulp. Ik was blij dat ik Jolande Sap van 

GroenLinks gisteren toch nog hoorde zeggen dat groene politiek hard nodig is. 

Blij omdat zij zich nog vijf maanden geleden in de NRC afvroeg of je je in deze 

tijd nog wel moet profileren met ‘groen’. 
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Beste partijgenoten, als andere partijen punten uit ons programma overnemen 

zijn we daar alleen maar heel erg blij mee. Wij willen niets liever dan onszelf 

overbodig maken, maar daar ziet het voorlopig nog niet naar uit, helaas. Zo 

wordt er nog steeds 200 miljoen euro bezuinigd op de natuur, dankzij de steun 

van de ChristenUnie, GroenLinks en D66.  

 

De Partij voor de Dieren zal  een geduchte opponent blijken voor de onduurzame 

partijen …. En eveneens voor de partijen die duurzaamheid slechts met de mond 

belijden, maar daar niet echt voor durven te kiezen. En we hebben dat gezien, 

toen verschillende partijen niet wisten hoe snel ze de dierenpolitie weer af 

moesten schaffen toen ze niet meer afhankelijk waren van de PVV. En hoe 

makkelijk het eerder ingenomen standpunt over onverdoofd ritueel slachten weer 

verlaten werd.  

We staan op winst in de peilingen. Dat betekent dat we ná 12 september de 

doorslaggevende stem kunnen worden in een te vormen regeringscoalitie. Nu de 

PVV niet zal meedoen in de komende regering, moeten partijen van wie er geen 

groter wordt dan 30 of 35 zetels, een meerderheid zoeken binnen de resterende 

120 zetels. En dat zal niet meevallen in een land waarin links en rechts in een 

patstelling beland zijn. Onze zetels zouden dus doorslaggevend kunnen worden. 

En onze groei zal hoe dan ook bewijzen dat we geen eendagsvlieg zijn, maar een 

geduchte groene factor om rekening mee te houden. Ons succes zal Nederland 

diervriendelijker en groener maken. Kiezers kunnen ervan verzekerd zijn dat een 

stem op onze partij daarop de grootste invloed gaat geven. 

Einstein zei het al: het ligt niet voor de hand problemen op te lossen vanuit 

dezelfde denkrichting als waarmee ze veroorzaakt zijn. Geen rekensommetjes in 

de marge van de crisis – maar hoop en concrete oplossingen voor een duurzame 

toekomst!  

We zullen veel kiezers die hun idealen niet langer willen laten wegcijferen, de 

weg wijzen naar een duurzame toekomst.  

Op 12 september valt er een wereld te winnen! Voor de mensen, de dieren, de 

natuur en het milieu! 

Dank u wel! 


