
De Groenen in de Tweede kamer 
WIJ geloven dat er originele en consequente groene geluiden in de Kamer moeten klin-

ken. Het wordt tijd dat in de politiek een duidelijke richting wordt gekozen. Blijven we 

hangen in het materialistische, economische groei-denken of gaan we het hebben over 

het menselijk welzijn in een ruimer verband? 

De Groenen menen dat een omslag in het denken en handelen nodig is. Een nieuwe visie 

op leven, een ecologische visie, geeft de kaders voor een duurzame samenleving. Om het 

leven op deze planeet te bewaren zal de Westerse mens zijn eenzijdigheid, prestatie-

drang en economische machtsmonopolie langzaam los moeten laten. Samenwerking, ver-

antwoordelijkheid en solidariteit zijn de trefwoorden van een nieuw mondiaal en natio-

naal waardenstelsel. 

De Groenen willen deze visie helder en opgewekt in de kamer laten horen en in de 

besluitvorming op menselijke en ecologische waarden wijzen. 

In deze folder vindt u in tien uitgangspunten weergegeven waar De Groenen voor staan. 

Op basis van deze punten wordt aan een praktisch verkiezingsprogramma gewerkt. 

Om daadwerkelijk mee te kunnen doen met de verkiezingen moet er nog veel gebeuren! 

We zijn op zoek naar geschikte kandidaten voor onze kieslijst en er moet voldoende bud-

get zijn. Steun ons dus nu! 

Als u denkt dat u kunt bijdragen aan een Groen verkiezingssucces, schrijf dan een brief 

met motivatie, naar De Groenen, Postbus 3244, 1001 AA Amsterdam, o.v.v. kandidaat-

stelling. 

U kunt De Groenen financieel ondersteunen door de bijgevoegde acceptgirokaart royaal 

in te vullen. Lid worden kan ook, voor minimaal f50,- per jaar (f30,- voor kleine inko-

mens). U ontvangt dan ook het tijdschrift GRAS, Groene Richting Andere Samenleving. 

(Nb. donaties aan politieke partijen zijn van de belasting aftrekbaar.) 

Misschien heeft u, na het lezen van deze folder, een onbedwingbaar gevoel ook actief te 

willen worden voor De Groenen. Prima! Neem meteen contact met ons op. U bent wel-

kom en er is genoeg te doen! 

Voor meer informatie kunt u bellen: 

Kirsten Kuipers 030-893113 

Hein van Meeteren 020 - 6201778 

Jan van der Meer 080 - 239994 

of schrijven: 
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niet Iinks,niet rechts,maar wel kleurecht! 100 AA Amsterdam 

Beste mensen, 

De Groenen bereiden zich voor op deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen 

van mei 1994! 



werelds  

rn bouw 

De Groenen in de Tweede kamer 

van 
k w a n ti t ei t 

1. Ecologische solidariteit 
Grensoverschrijdend denken staat bij 

De Groenen centraal. Ketens van rela-

ties kenmerken het leven op aarde 

("alles hangt met alles samen"). We 

bedrijven actieve politiek vanuit deze 

visie, in verbondenheid met al het leven 

op aarde en met andere menselijke cul-

turen. Ons Streven richt zich op een 

duurzaam samenleven. 

We sluiten ons aan bij 

de internationale e 
wapenkreet van de 

groene en ecologische beweging: Denk 

Mondiaal, Handel Lokaal. 

2. Balans tussen 
ecologische en 
economische waarden 
Herstel van evenwicht in de westerse 

samenleving is noodzakelijk. De econo-

mische expansie is eenzijdig doorgesla-

gen, ten koste van andere waarden als 

ecologie, cultuur en menselijke verbon-

denheid. Aan een omslag van de 

samenleving in de richting van duur-

zaamheid is niet te ontkomen. We plei-

ten in dit licht voor een andere econo-

mische ordening, waarin ruimte is voor 

kleinschalige produktie en dienstverle-

ning  ("small  is  beautiful"),  waarin op 

energie bespaard wordt, waarin zo min 

mogelijk afval geproduceerd wordt en 

waarin vervuiling en aantasting van 

natuur en milieu minimaal is. Daarom 

groen licht voor een ecologisch-innova-

tieve bedrijfsvoering en voor onderzoek 

en ontwikkeling gericht op kwaliteit in 

plaats van kwantiteit. Daarom ook eco-

logisering van het fiscale bestel, komend 

tot een hogere belasting op grondstoffen 

en fossiele energiebronnen en een lage-

re belastingdruk op arbeid. 

3. Ecologisch 
vrijheidsbeginsel 
In principe heeft elk levend wezen op 

aarde het recht op onbelemmerde groei 

en ontwikkeling, en op vrije uitdrukking 

van de eigen identiteit. Waar dit soort 

vrijheden op elkaar botsen is afweging 

van belangen noodzakelijk. De mens en 

met name de westerse mens, moet in dit 

licht ophouden zijn eigen welvaart 

dwangmatig op te schroeven, terwijl 

grote delen van het leven op aarde hier-

door bedreigd worden in hun voortbe-

staan. Vrijwillige of gedwongen mense-

lijke zelfbeperking is onvermijdelijk 

geworden. 

4. Menselijke 
zelfstandigheid 
Verantwoordelijkheid nemen voor je 

eigen leven vinden we voor de mens 

van grote waarde. Daaraan kan de 

samenleving ondersteuning geven. 

Collectieve voorzieningen hebben in 

onze ogen tot doel voor alle burgers 

middelen toegankelijk te maken die lei-

den tot menselijke zelfredzaamheid. Dus 

geen almachtige staat die allesverzorgt 

en toedekt, maar een collectieve garan-

tie van basisvoorzieningen en een yang-

net voor hen die uit de boot dreigen te 

vallen. De rest is eigen verantwoorde-

lijkheid. 

8. Stem aan de stemlozen 
In onze democratische politiek krijgen 

alleen officieel stemgerechtigden toe- 

gang tot de stemlokalen en het openba- 

re debat. Dieren, bomen, planten, kin- 

deren, volkeren of gemeenschappen 

missen dit recht en kunnen zich niet 

verdedigen. Zowel in Nederland als 

elders. Zij dreigen daarmee verdrukt of 

vernietigd te worden of uitte sterven. 

De Groenen willen de stem van deze 

stemlozen laten klinken, in onze verga- 

derzalen en daarbuiten. 

campagneleider Jan Va,, der Meer soms met de handen in het haar,  into  Frank Beemer 

Kirsten Kuipers en Hein van Meeteren, foto Guw  carper  

9. Preventief beleid 
De Groenen staan voor probleemoplos- 

send denken en preventief handelen. In 

de gezondheidszorg, maar ook daarbui- 

ten, wordt teveel een "end-of-the-pipe- 

line-aanpak" gepraktiseerd: pas in actie 

komen als de pijn manifest is geworden. 

De Groenen willen bij de bron in actie 

komen: een preventieve gezondheids- 

zorg, een ecologisch verantwooide 

landbouw, vermindering van junkfood 

en vermeerdering van gezonde voeding, 

een energiebeleid gericht op duurzaam- 

heid en spaarzaamheid in het gebruik 

van grondstoffen. Alles onder het motto: 

voorkomen is beter dan genezen. 

naar 
kwaliteit 

5. Niet-materiële waarden 
Spiritualiteit is een beladen begrip. Toch 

menen we dat aan waarden die verder 

reiken dan materieel bezit en zintuiglijk 

amusement aandacht moet worden 

geschonken. Ook in het politieke debat 

en in de openbare informatievoorziening 

(radio & TV(. Het leven kan leuk en zin-

vol zijn, zelfs als je minder consumeert. 

Minder maar beter, dat is het motto voor 

de toekomst. 

6. Strenge milieuwetgeving 
De overheid zit de burger achter de 

broek als het gaat om belasting-ontclui-

king of economische misdadigheid, 

maar op het gebied van de handhaving 

van milieuwetgeving is ze traag en 

krachteloos. Een Milieu Inlichtingen en 
1 

Opsporings Dienst (M.l.O.D.( kan als 

groene peper werken. De nieuwe Wet 

, g Milieubeheer is een eerste, goede stap in 

A de richting van integraal en consequent 

milieubeleid in dit land. Wij willen dat 

de volgende stappen snel worden gezet, 

zowel op het gebied van nieuwe wetge-

ving als op het terrein van het opspo- 

rings -en vervolgingsbeleid. - 

e 7. Criminaliteitsbestrijding 
Veiligheid op straat is een brandend 

onderwerp geworden. Fatsoensnormen 

zijn vervaagd en hulp voor een ander in 

- - nood is uit de mode. Dit maakt onze 

samenleving niet plezieriger. De 

Groenen sluiten zich aan bij de toene-

mende tendens de bestrijding van (klei-

ne) criminaliteit te intensiveren en norm-

vervaging te beantwoorden met een 

glashelder beroep op humane waarden 

en normen. 

uitgangspunten van ecologische politiek 
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10. Leven, leren, wonen 
en werken op menselijke 
maat 
Leefbare steden en een duurzaam plat-

teland is onze politieke inzet. De men-

selijke maat staat centraal. Kleinere, 

overzichtelijke eenheden zijn beter dan 

centralistische en anonieme bestuursko-

lossen. Dit geldt voor woonvormen, het 

onderwijs, voor het openbare bestuur en - 
de non-profit sector, maar ook voor 

organisaties in het bedrijfsleven. Kleine, 

wendbare, zichzelf besturende organisa-

ties hebben wat ons betreft de toekomst 

en het groene licht. 
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ir. Marten Bierman, directeur raadgevend ingenieursbureau en specialist inzake 

(duurzame) volkshuisvesting, stedebouw en verkeer en vervoer: 

"Ons land is er slecht aan toe. Milieudoelstellingen van toch a/ afgezwakte 

beleidsplannen blijken op geen strikken na te worden gehaald. De overheid han-

teert het principe "de vervuiler betaalt", maar terwijl de kleine vervuilers worden 

aangepakt, gaan de grote vrijuit in bijv. luchtvaart en industrie. Milieubewust 

bestuur moet meer zijn dan het afremmen van de oude koers tot een wat minder 

meer-van-/set-zelfde. Goed rentmeesterschap dwingt ons de weg terug te vinden 

naar vooruitgang. Gelegenheidsgroene politiek vertraagt de vererging, maar 

houdt ook de noodzakelijke snelle vernieuwing tegen. Daarom is er meer dan 

ooit een schrijnende behoefte aan Groenen die, zelfstandig of op een andere 

kieslijst, beseffen dat het milieu de komende jaren de maat aller dingen dient te 

zijn. 

Als planoloog blijf ik me verzetten tegen de Betuwelijn, TGV, uitbreiding van het 

vliegverkeer en uitdijende steden. Groene alternatieven zijn er genoeg. De trans-

port naar Duitsland kan via de rivieren, de TGV kan op bestaande spoorlijnen en 

uitbreiding van Schiphol en Rotterdam Airport.is niet nodig als we genoegen 

nemen met de welvaart die we reeds hebben." 

Kirsten Kuipers, 21 jaar, studente Geschiedenis op universiteit Utrecht en voor-

zitster van De Groenen: 

"Het duurt niet lang meer of we zitten met al onze mooi geplande carrières letter-

lijk midden tussen de rotzooi. Dan is het te laat nog iets te veranderen. Het is dui-

zendmaal slimmer nu die oogkleppen af te doen en voor een alternatief te kie-

zen. 

Er moet een politiek beleid komen waarin jongeren inspraak hebben. Het beleid 

dat nu gevoerd wordt bepaalt immers voor een belangrijk deel hoe we straks kun-

nen leven. Jongeren hebben er alle belang bij dat de aarde leefbaar blijft en  dater  

voldoende mogelijkheden zijn zich als vrij mens te kunnen ontplooien. Jongeren 

zitten nog niet vastgeroest in eigen korte-termijn-belangen en staan open voor 

veranderingen en nieuwe ideeën. Daarom moeten zij met hun creativiteit, 

idealisme en energie de kans krijgen invloed uit te oefenen op het beleid voor nu 

en in de toekomst. Bij De Groenen krijgen jonge mensen met Groene ideeën de 

ruimte." 

Roei van Duijn, fractievoorzitter van De Groenen in de Amsterdamse gemeente-

raad: 

Hein Westerouen van Meeteren, politicoloog, publicist en bedrijfsadviseur: 

"Wat betreft de kieslijst van De Groenen zie ik een team voor me, een bont 

gezelschap. Jongeren, ouderen, vrouwen en mannen, met elk z'n eigen uitstraling 

en deskundigheid. D'r moet vuurwerk om zo'n team hangen, pret, humor, maar 

ook serieuze stellingnamen. Onze kracht ligt namelijk niet in de imitatie van de 

traditionele partijen, maar juist in een frisse nieuwe aanpak. Dus rond de tien 

principiële uitgangspunten heen een feestje organiseren. Waarbij het publiek 

denkt: hé, daar is iets verfrissends aan het gebeuren. 

Zo denk ik aan een Open Groene Zetel op een derde of vierde plaats, die door 

niemand van ons wordt ingenomen, maar wel meedoet in de campagne. Die 

zetel geeft stem aan hen die niet kunnen stemmen. Kinderen, dieren, bomen, 

planten, vergeten of verdrongen bevolkingsgroepen, volkeren uit de Derde 

Wereld. Die stoel is hun kanaal naar de regering en de bevolking. 

Zo denk ik ook datje als parlementariër geen vergaderdier moet worden, geen 

overwerkte, gesloten, vervreemde idioot. Je moet contact met je eigen kern hou-

den, en ook met de wereld om je heen. Als we parttime-politici kunnen krijgen, 

die ernaast hun eigen werk blijven doen, dan breken we een lans voor een ander 

soort politiek bedrijven. 

In dit soort eenvoudige dingen zie ik spiritualiteit. In het respect voor elkaar, voor 

het leven, voor anderssoortigen. Voor ieders eigenheid. 

Tot slot meen ik dat binnen het bedrijfsleven genoeg ecologisch ingestelde men-

sen zitten. Daar moeten we contact mee krijgen." 

"De reden waarom ik vind dat groene politiek in de Tweede Kamer vertegen-

woordigd dient te zijn, is  dater  geen enkele andere partij is die onomwonden 

concludeert dat consequente milieubescherming gepaard moet gaan met econo-

mische krimp. Want de hardst groeiende bedrijfstakken zijn momenteel tevens de 

grootste vervuilers. Denk maar aan Schiphol, bio-industrie, chemische industrie, 

wegenbouw en het autopark en de elektriciteitscentrales. Dáárvandaan komt het 

mestoverschot, de overvloedige kooldioxide, alle overige vervuilende gassen en 

stoffen. We stoppen dat niet met nog meer wetgeving, wat nota's en hand/savers. 

Het is een conclusie die niemand durft te trekken, omdat die conclusie ook de 

individuele koopkracht kan aantasten. Voor consequente groene politiek is moed 

nodig. 

Natuurlijk streven wij ernaar dat tegelijk met de krimp van de gangbare, vervui-

lende economie er een snelle uitbreiding van schone economische activiteiten 

plaats vindt. We denken aan biologische landbouw, meer treinen, trams, bussen 

eis fietsen, meer zonne- en windenergie. We denken ook aan uitbreiding van 

dienstverlening en onderwijs. We zijn voorstander van de ecotax-plus: zwaardere 

belasting van energie en grondstoffen met gelijktijdige ontlasting van inkomsten 

uit arbeid. Een nieuw belastingstelsel, dat erop gericht is natuur en cultuur weer 

met elkaar in evenwicht te brengen. 

Ook plaatselijk spelen De Groeneis een onvervangbare rol. Waar andere partijen 

de explosieve groei van de steden ondersteunen, pleiteis wij voor de compacte 

stad. Denk maar aan de actie tot behoud van het Amsterdamse Bos, dat alle 

andere partijen (helaas, Groen links voorop!) nu terwille van een tenniscomplex 

een kopje kleiner wil/eis maken." 
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