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Het milieu in Europa zit in de klem. 

Zure regen bedreigt het leven in bossen 
en meren. Chemisch afval in de bodem 
jaagt mensen uit hun huizen en bedrijgt 
hun gezondheid. Rivieren als de Rijn, 
Maas en Elbe zijn zo vergiftigd, dat het 
gevaarlijk is de vis eruit te eten. Enorme 
hoeveelheden energie en grondstoffen 
worden verspild. De nu draaiende 
kerncentrales produceren 
onophoudelijk radioaktief afval. De 
bomen in het Zwarte Woud, de 
zeehonden in de Waddenzee, steeds 
meer planten en dieren. zijn de 
weergaloze slachtoffers van door de 
mens veroorzaakte 
milieuverontreiniging. 

Iedereen weet dat het een probleem 
is. Geen regering die het zal ontkennen. 
Je zou dus verwachten dat er wel het een 
en ander tegen ondernomen wordt. Dat 
valt zwaar tegen. Natuurlijk, er is voor  
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veel stoffen geregeld hoeveel ervan in 
het milieu geloosd mag worden. Er 
worden gifwijken gesaneerd en 
programma's voor energiebesparing 
opgesteld. Maar de echte oorzaken van 
de milieuproblemen pak je daar niet 
mee aan. 

Het Groen Progressief Akkoord van 
CPN, Groene Partij Nederland, PPR en 
PSP vindt dat het de hoogste tijd is de 
echte oorzaken aan te pakken: de 
ongeplande industriële produktie die 
zich in ons deel van de wereld 
ontwikkeld heeft. Deze kenmerkt zich 
door grootschaligheid en een streven 
naar steeds hogere winst, en daarmee 
een ongerichte groei. Niets mag deze 
doelstellingen in de weg staan, ook 
milieumaatregelen niet. Zulke 
maatregelen maken de produktie alleen 
maar duurder en beperken de winst- en 
groeimogelijkheden. Als je als bedrijf 
het afval zomaar ergens kunt lozen, is 
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dat allicht goedkoper dan dat je er een 
aparte zuiveringsinstallatie voor moet 
bouwen. 

Het afval moet vroeger of later wel 
opgeruimd worden, waarbij de 
gemeenschap maar al te vaak voor de 
kosten opdraait. 

GEEN KERNENERGIE 
In de huidige krisis raakt het milieu 

maar al te snel achterop. De krisis kan 
alleen bedwongen worden door de 
ekonomische machten hun gang te laten 
gaan, zo zegt men. Dat betekent wel dat 
er nog meer grondstoffen en energie 
verbruikt zullen worden en nog meer 
vervuilende afvalstoffen zullen ontstaan. 

Ons akkoord wil een ander beleid. 
Niet gericht op winst en onbeperkte 
groei, maar op de bevrediging van de 
werkelijke behoeften van de mensen, op 
het kreèren van zinvol werk en op 
besparing van energie en grondstoffen. 
Ekonomische aktiviteiten moeten ook 
ekologisch verantwoord zijn. van een 
verspillende ekonomie moeten we toe 
naar een kring1oopekonomie, 

De EG is al van oudsher met energie 
bezig. Er is zelfs een aparte organisatie:  
Euratom.  Dat is niet toevallig. Al heeft 
de EG formeel dan niet zoveel met de 
kernenergieprogramma's van de 
lidstaten te maken, ze is zeer 
pro-kernergie.  Euratom  houdt zich dan 
ook vrijwel uitsluitend bezig met 
onderzoek rond kernenergie. 

Wij wijzen kernenergie 
onvoorwaardelijk van de hand. Het is 
gevaarlijk en bovendien duur. Kleine 
storingen in kerncentrales kunnen 
leiden tot onvoorstelbare rampen; het 
probleem van het kernafval blijkt 
onoplosbaar. Kweekreaktoren als die in 
Kalkar produceren plutonium, de 
grondstof voor kernwapens. 

De strijd tegen kernenergie is een 
internationale strijd. In het Europees 
Parlement willen wij die strijd zoveel 
mogelijk steunen. 

Nog effektiever dan deze technische 
oplossingen is het beperken van het 
energieverbruik. Daarvoor bestaan 
mogelijkheden te over. Stimulering van 
het openbaar vervoer vermindert het 
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autogebruik. Isolatie van gebouwen 
vermindert de hoeveelheid brandstof 
die voor de verwarming nodig is. 
Warmte-krachtkoppeling, het 
gelijktijdig opwekken van elektriciteit 
en warm water, levert meer energie voor 
dezelfde stookkosten. 

De meest effektieve maatregel is de 
toepassing van duurzame 
energiebronnen als de zon en de wind. 
Kleinschalige toepassingen daarvan zijn 
goedkoop en milieuvriendelijk, omdat 
ze nauwelijks beslag leggen op grond-
en brandstoffen. En afval produceren ze 
in het geheel niet.  

Euratom  moet opgeheven worden. De 
landen kunnen het geld dat nu in  
Euratom  gestoken wordt beter besteden 
aan de ontwikkeling van zonne- 
energie, wind- en waterkracht en 
andere milieuvriendelijke 
energiebronnen. 

LANDBOUW 
Wat er in de landbouw gebeurt wordt 

grotendeels binnen EG-verband 
bepaald. Het beleid van de EG was 
steeds gebaseerd op een zo groot 
mogelijke produktie tegen een zo laag 
mogelijke prijs. Dit droeg bij aan een 
sterke schaalvergroting en 
intensivering. Milieu-onvriendelijke 
gevolgen hiervan zijn onder andere 
overmatig gebruik van kunstmest, 
bestrijdingsmiddelen en krachtvoer. In 
sommige sektoren komt daar nog een 
hoog energieverbruik bij. Niet alleen 
energie die rechtstreeks nodig is voor 
de teelt van gewassen, zoals aardgas in 
de glastuinbouw, maar ook de energie 
die nodig is om bijvoorbeeld kunstmest 
en krachtvoer te produceren. 

Kunstmest en bestrijdingsmiddelen 
bevatten stoffen die schadelijk zijn voor 
het milieu. Als extra belasting komen 
hier de gevolgen van de 
mestoverschotten in de intensieve 
veehouderij. Deze bevatten niet alleen 
de vervuilende stoffen uit kunstmest 
(nitraten en fosfaten), maar ook 
ammoniak. Ammoniak draagt sterk bij 
aan de verzuring van de bodem. Dit 
verklaart waarom in Noord-Limburg, 
een gebied met relatief veel bio-
industrie, de bossen er zo slecht bijstaan. 

Wij bepleiten en landbouwbeleid 
dat gericht is op de kleine en 
middelgrote bedrijven, dat boeren en  

boerinnen een redelijk inkomen 
garandeert en dat natuur en 
landschap beschermt. In de 
glastuinbouw en veehouderij is 
energiebesparing van het grootste 
belang. Het energieprobleem wordt ook 
minder knellend door biogas uit mest te 
winnen. Het gebruik van kunstmest kan 
worden teruggedrongen door 
uitgebreidere toepassing van kompost, 
die weer uit huisvuil vervaardigd kan 
worden. Een andere mogelijkheid is een 
betere verdeling van overtollige mest. Er 
zijn immers gebieden waar helemaal 
geen mest-overschot is. De mestbanken 
kunnen hier een belangrijke rol spelen. 

Ook aan het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen kan het een en 
ander gedaan worden. Juist in kleine en 
midddelgrote bedrijven is dit goed 
mogelijk. Biologische bestrijding 
(bestrijd een plaag met zijn natuurlijke 
vijanden) in kombinatie met 
bijvoorbeeld de toepassing van 
ongevoelige gewas-rassen moet met 
kracht gestimuleerd worden. 

Voor een meer milieuvriendelijke 
landbouw en het behoud van 
waardevolle landschappen is goede 
samenwerking tussen organisaties van 
boeren van het grootste belang. Waar 
deze samenwerking bestaat, blijkt ze erg 
vruchtbaar te zijn. Dit soort 
'samenwerkingsverbanden moeten met 
subsidies ondersteund worden. 

De huidige landbouw weet veel 
boeren en boerinnen geen redelijk 
inkomen te verschaffen. Velen van hen 
zijn in hoge mate gebonden door 
onvermijdbare leningen van banken en 
kontrakten met voeder- en 
voedselkoncerns. Naast de 
spraakmakende boterbergen en 
wijnplassen levert de landbouw deze 
instellingen een geldberg op. Bij 
voorstellen voor produktiebeperking in 
de landbouw moeten inkomensgaranties 
voor boeren en boerinnen een wezenlijk 
onderdeel vormen. 

GROEN EN ROOD 
In de naam van ons 

samenwerkingsverband komt de term 
"groen" voor. Die staat er niet voor niets. 
"Groen" staat voor 
milieuvriendelijkheid, 
kleinschaligheid, basisdernokratie. 

Sommige partijen van onze lijst staan 
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als "rood" bekend. "Rood" betekent 
voor ons: opheffen van uitbuiting en 
ongelijkwaardigheid, verzet tegen de 
vernietigende kracht van het 
militarisme. 

Sommige tinten rood en groen 
vloeken met elkaar. Die van ons niet. 
Wat ons bindt is het verzet tegen de 
krisis van het milieu en de ekonomie. 
Veel mensen hebben behoefte aan een 
doorbreking van de verstarring en 
verdeeldheid die de progressieve 
politiek zo vaak kenmerkt. Zij willen een 
maatschappij- veranderende politiek 
gericht tegen bewapening, 
milieuverwoesting, werkloosheid en 
uitbuiting. Wie dal ook wil, kiest zowel 
rood als groen. Die beseft dat de groene 
eis van meer kleinschalige 
milieuvriendelijke produktie alleen 
gerealiseerd kan worden als die 
verbonden wordt aan de rode eisen als 
zeggenschap van werknemers en 
verbetering van de kwaliteit van de 
arbeid. Deze eisen op hun beurt bieden 
geen perspektief als ze niet ingebed zijn 
in een systeem dat aan essentiële 
milieuvoorwaarden voldoet. 

In dat besef hebben wij elkaar 
gevonden, om samen met 
geestverwanten uit andere landen, in 
het Europees Parlement deze 
standpunten naar voren te brengen. 
Daarbij worden we gevoed door ideeën 
ideeën uit een groot aantal 
maatschappelijke bewegingen, zoals de 
vredesbeweging, de milieubeweging, 
de vrouwenbeweging en de 
vakbeweging. Daar immers liggen onze 
wortels. Hun aktiviteiten willen wij 
politiek vertalen en ondersteunen. 

EN STEENKOOL DAN? 
In Nederland zijn aardolie en aardgas 

veruit de belangrijkste energiedragers. 
Andere energiebronnen dragen nu nog 
weinig bij: steenkool ongeveer vijf 
procent van het geheel, kernenergie 
ongeveer 1,5 procent. Maar dat gaat 
veranderen. 

Een tijd geleden is de Brede 
Maatschappelijke Diskussie afgesloten. 
In de twee scenario's die De Brauw 
voorlegde, was een grote rol weggelegd 
voor steenkool. In het jaar 2000 zou 
minstens veertig procent van de 
elektriciteitsbehoefte in Nederland door 
steenkool gedekt moeten worden. In zijn 
scenario waarin afgezien wordt van  

kernenergie, liep het aandeel van 
steenkool zelfs op tot tachtig procent. 

In de Brede Maatschappelijke 
Diskussie werd geprobeerd ons te laten 
kiezen tussen kernenergie of steenkool. 
Het Akkoord van CPN, Groene Partij 
Nederland, PPR en PSP wijst 
kernenergie onvoorwaardelijk af. Zijn 
we daaarmee dan voor grootschalige 
toepassing van steenkolen? Nee, want 
ook daaraan zitten grote nadelen voor 
het milieu. Bovendien zijn er betere 
alternatieven. 

Bij het onderzoek is er nu een 
eenzijdige gerichtheid op steenkool als 
enig alternatief voor kernenergie. Deze 
eenzijdigheid blokkeert verder 
onderzoek en ontwikkeling van andere, 
schonere energiebronnen. Dit wordt nog 
ernstiger, als men beseft dat ook 
steenkool hooguit een tijdelijke 
oplossing voor de energiebehoefte kan 
opleveren. 

Toepassing van steenkool leidt tot 
veel luchtvervuiling. De problemen met 
de zure regen zijn nu al ernstig genoeg. 
Grootschalig gebruik van steenkool zal 
deze nog vele malen groter maken. Als 
nieuwe vorm van verwerking van 
steenkool wordt gedacht aan 
steenkoolvergassing. Maar hiervoor zijn 
nog geen milieu-verantwoorde 
technieken ontwikkeld. Ook nu al zijn 
de elektriciteitscentrales voor een groot 
deel veroorzakers van de zure regen. Dit 
zou ingeperkt kunnen worden door bij 
centrales volledige 
rookgas-ontzwaveling toe te passen. 
Maar daar wil de regering niet aan. 

Het is de hoogste tijd veel meer te 
doen aan de ontwikkeling van blijvende 
en schone energiebronnen. Door de 
trage aanpak hiervan blijft ook veel 
mogelijke werkgelegenheid onbenut. Zo 
loopt Nederland achter ten opzichte van 
een land als Denemarken bij de 
ontwikkeling van windmolens. 
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