
Twintig Groene Politieke Partijen uit Europa hebben een gemeen·
schappe1ijke verk/aring voal de aanstaande Europese verkiezingen
uitgebracht. De Nederlandse versie van deze gemeenschappelijke
vel'k/aring is december 1988 vastgesteld door de Groenen.
Wij roepen aile Nederlanders en Europeanen op om dit gemeen·
schapP3/iike programma voor een Groen Europa bij de aanstaande
Europese verkiezingen zoveel mogelljk te ondersteunen.
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G NEN
Agalev, Ecolo, Les Verts, die GrOnen, the Green Party, Comhaontas Glas, De Gronne, Die Greng Alterna-
tive, Die GrOne Alternative, Federazione delle Liste Verdi, Los Verdes, Cant. de los Verdes, Movimento
Democralico Port., as Verdes, Parti Ecologiste Suisse, Vihretl Liitto, Milj(Jpartiet de Gr(Jna.

GEMEENSCHAPPELlJKE VERKLARING
VAN DE EUROPESE GROENEN VOOR DE
VERKIEZINGEN VAN 1989.

De Groene Partijen van Europa zijn
eenstemmig van overtuiging dat, naarmate
we dichter bij "Mn Europa" in 1992 komen,
we steed3 verder verwijderd raken van wat
het ,neest dringende aandacht.spunt van al
or:ze inzet zou moeten zijn: "Een gemeen-
sc.happelijke wereld".

Het voarnaamste doel van de enkelvoudi-
ge eurcpese markt en van de E.G. zoals dat
zonder voorbehoud is vastgelegd in het Ver-
drag van Rome, is economische groei.
Deze graei tot op heden kan slechts als ver-
derfe1ijk worden gezien:
Het trekt energie en grondstoffen weg uit
de armste delen van de wereld, verspilt de-
ze door niet-selektieve produktie, waaron-
del' gevaarlijke, onvoldoende geteste tech-
nologieen en brandstoffen. Zij brengt op
wereldscnaal processen van ecologische
ontwrichting, militarisatie, centralisatie,
sociale verdeeldheid en uitbuiting van men-
sen en dieren voort!

De Europese Groene Part/jen hebben sa-
men eer. gemeeschappelijk programma om
deze processen te keren en om, bij het in-
treder: in de 21ste eeuw, ondersteunende
en gelijkwaardige relaties tussen volken en
de aarde te bewerkstelligen.
Deze relaties zullen uit een nieuwe interna-
tionale economische orde voortvloeien, die
gebaseerd is op:
-de ecologische mogelijkheden van onze
planeet met "in stand houding" als rich-
tend princip.e en niet consumptie.
-produktie voor benodigdheden Iiever dan
plOduktie louter en alleen voor winst.
-samenwerking in plaats van kompelitie.
-het principe van voor allen gelijk-
waardige delen in de rijkdommen van de
planeet.
Graei vandeze conserverende (tegenover
een consumptieve) economie zal worden
gernetan aan de hand van kriteria die op ac-
curate wijze het welzijn en de gezondheid
weergeven van de bevolking, de edukatie,
de "waliteit van lucht, water, voedsel,
misdaad-cijfers, vandalisme, de kulturele
versc.heidenheid en de variatie van het Ie-
vsn in de natuur.
De ontwikkeling van de E.G., het onvermij-
delijk uitlopen op de enkelvoudige markt in
1992en de steeds duidelijker wordende am-
bities van Europa als supermacht, hebben
later: zien dat het ~oort veiligheid en recht-
vaardigheid op lange termijn, zoals de
Groener. die wensen, niet gebouwd kan
worden rondom de nallonale staten.
De Groenl3n gaan uit van het bouwen op re-
gianala identiteit en de kulturele verschei-
denheid die reeds bestaat, en van het
scheppen van vrijwel autonome en groten-

deels zelfvoorzienende REGIO'S, zowel in
Europa als in andere delen van de wereld.
De basis van deze regio's kan zowel poIi-
tiek, kultureel, historisch, economisch
en/of geografisch zijn.

EEN EUROPA VAN DE REGIO'S
Regio's hebben veel voordelen (demokra-

tisch organisatorlsch gezien) zoals b.v.:
• Het vermogen om vanuit regionale
bestaansbronnen aan basisbehoeften te
voldoen met minimale vervoerskosten.
• Het vermogen om zich met veel funktles
bezig te houden zonder dat dil zo ver van de
mensen af staat zoals bij een gecentrali-
seerde regering het geval is.
• Zij kunnen gemakkelijker de voordelen
van ecologische verscheidenheid weerge-
ven en vergroten.

Wijwillen:
- Een Europees Verdrag aannemen, waar-'
van de voorwaarden zullen worden vast-
gesteld door een Konferentie van de
Regio's van Europa.
Oit Europese Verdrag stell een Parlemen-
laire Vergadering in van de Regio's van Eu-
ropa, die direkt gekozen wordt op basis van
evenredige vertegenwoordiging en duidelijk
omschreven verantwoordelijkheden heeft.
- Deze zullen omvatten: kontrole op vervui-
ling en bestaansbronnen, mensenrechten
en uitbreidingen van de noodzakelijke infra-
struktuur zoals de spoorwegen.

Op korte termijn willen wij:
- De samenwerking tussen de landen van
de Gemeenschap en die van EFTA en CO-
MECON verhogen en de mogelijkheden van
de Europese Economische Commissie en
die van de Raad van Europa als werktuigen
gebruiken 0111 de relaties binnen Europa te
verbeteren en om regionale Iichamen te
ontwikkelen voor een toekomstige Europe-
se Federatie.
- Onze inspanningen voort zetten om de
E.G., zowel vanuit het Europese Parlement
als van buiten om te vormen om de weg
naar een Europa van de Regio's voor te be-
reiden.

Dit werk wordt bemoeilijkt door de funda-
menteel ondemokratische aard van de E.G.-
Instituties en de relatieve machteloosheld
van het Europese Parlement (ondanks de
verbeterde voorzieningen die vervat zijn In
de recente Akte van Europese Eenheid).

Daarom willen wlj:
- met de onmlddellijke en radikale demor<ra-
tisering van het Europese Parlement begin-
nen en wel zo; dat iedere beslissing die op
het niveau van de gemeenschap van kracht
wordt, de instemmlng vereist van de meer-
derheid van de gekozen parlementariers.

- De Raad van Ministers afschaffen; zijn
funkties kunnen worden vervuld door pas-
sende kommissies in het Europese Parle·
men!. De Europese Commissie zal uilslui-
tend in staat worden gesteld wetgeving
voor te dragen: deze zal wet moeten worden
met de steun van het Europese Parlement.
De Europese Raad, de staatshoofden, be-
horen geen politieke funklie binnen de E.G.-
struktuur te hebben. Hun enige rol bestaat
uit het geven van advies aan het Europese
Parlement.
- wegen openen waarop aile burgers regel-
matig kunnen deelnemen aan het politieke
leven in Europa, zoals bijv. door middel van
referendum vanuit burgerlijk inltiatief.

De decentrallaatle van macht naar het regl·
onale niveau mag huldige zwakke regio's
nlet zonder de bestaansmlddelen om zich
te ontwlkkelen laten.

Wij stellen voor:
- Om het Europese Soclale Fonds onder te
brengen bij het Europese Regionale Fonds
en zijn bijdrage te gebruiken om kwijnenen-
de industrie-gebieden te helpen herstellen
door plaatselijke Arbeidscentrales en
Spaarbanken te helpen om het kleinbedrijf,
koOperaties en zelfvoorziening op het ge-
bied van energiebesparing, hergebruik en
reparatie aan te moedigen. Het nieuwe Re-
gionale Fonds zal gericht zijn op specifleke
lokaties In plaats van het eenvoudig toe te
wijzen aan de regio's.

Oat Europa zoveel verarmde regio's heeft is
het resultaat van de verdeling zaaiende ef-
fekten van de fundamentele kompetitie-
ethos van de huidige Europese Gemeen-
schap.
Zoals de Gemeenschappelijke Landbouw
Politiek (CAP.) de destruktie van de rijkste
landschappen van Noord Europa heeft aan-
gemoedigd ten gunste van een kleine
groep, zo hebben de meer recent toege·
paste Ge'integreerde Mediterrane Program-
ma's (I.M.P.'s) nu reeds dezelfde gevolgen
in Zuid-Europa.
(onlwlkkeld am geld Ie doen loevloeien naar de arme de·
len van Grlekenland, Ilall& en Spanje am hen Ie kampen-
seren voor de landbouwverllezen die onlslaan zljn door de
toetredlng van Spanje en Portugal tot de Gemeenschap·
pelijke Markt)

Wij willen:
- de I.M.P.'s stopzetten en de benodigde
ontwikkelingshulp verienen aan de Zuid-
Europese Regio's via het Regionale Fonds.
Deze hulp zal worden verleend op basis van
het principe van bescherming van de na-
tuurlljke omgeving die centraal staat voar
de bescherming van het leven en de leef-
baarheid in het mediterrane gebled.
- alleen uitbreiding van de Europese Ge-
meenschap toestaan ter voorbereiding van



een Europa van de Regio's; als dit de ban-
den tussen de europese staten versterkt.
- De CAP. (Gemeenschappelijke Land-
bouw Politiek) afschaffen. Wij zien deze
niet als een noodzakelijk aspekt van de eu-
ropese samenwerking (zie LANDBOUW).

De taak om de wereldbevolking te voeden
is ontnomen aan de zelfvoorzienende lokale
gemeenschappen, waar ze thuis hoort, en in
handen gevallen van een grote - opwinst ge-
richte - industrie, die beheerst wordt door het
Noorden. Deze industrie is legaal (!) en wordt
vrijstelling verleend om onze bodem, water,
lucht en voedsel te vervuilen met kunstmest
en pesticiden, terwijl de veestapel onder con-
dities gehouden wordt, die ethisch niet aan-
vaardbaar zijn. Met de Gemeenschappelijke
Landbouw Politiek zijn de sociale problemen
in de landelijke gebieden groter geworden
omdat steeds meer boeren gedwongen wor-
den met hun bedrijf te stoppen tengevolge
van de wet van: groeien of: ten onder gaan.
Een verlies aan "natuurlijke soorten" en "hun
leefgebieden" heeft op grote schaal plaatsga-
vonden.
Ondertussen is regionale economische on-
dersteuning ontworpen om de industrialisatie
van de landelijke gebieden te versnellen,
waarbij speciale doelgebieden ondergeschikt
gemaakt zijn aan de eisen van stedelijke ga-
bieden voor: recreatie, toerisme en vuilstort.
• De Europese Groene Partijen zien de hui·
dige gemeenschappelijke landbouwpoliliek
als ongewenst voor de europese samenwer·
king!

Wijwillen:
- eerder extensieve dan intensieve methoden
aanmoedigen, waarbij wij afzien van de huidi-
ge E.G.-plannenom grote delen bouwland uit
produktie te nemen. (Overblijvende gebieden
zullen voortdurend afhankelijk blijven van de
chemische industrie en een kans om de leef-
ruimte en het welzijn voor dieren te vergroten
zal worden gemist).
- een verplichte, strikt afgedwongen Dierwel-
zijns Code introduceren om dieren te bescher-
men tegen de wrede excessen in de bio-
industrie.
- het gebruik van stikstofhoudende kunstmest
en pesticiden drastisch beperken.
- ecologische landbouw propageren teneinde
voedsel te verkrijgen dat voor zowel het land
als voor de consument gezond is; subsidies
introduceren voor de omschakeling naar eco-
logische landbouw en een Europese Stan-
daard voor ecologisch voedsel introduceren
en bovendien basisonderzoek financieren
voor het verder ontwikkelen van ecologische
landbouwmethoden, inclusief alternatieven
voor op fossiele brandstoffen gebaseerde
kunstmest.
- werken aan een adequaat europees netwerk
van niet-gei'soleerde oasen van natuurgebie-
den dat noodzakelijk is om bedreigde soorten
te beschermen.
- steun verlenen aan de oproep van het World-
wide Fund for Nature om drainage van "wet-
land"-gebieden te verbieden.
- steun geven aan boeren tegen prijs- en
oogstschommeling door middel van een
basisinkomen (zie WERK) en tevens specifie-
ke financiele steun geven aan kleine boeren·
bedrijven en minder begunstigde gebieden.
- stoppen met de Gei'ntegreerde Mediterrane
Programma's (I.M.P.'s) (zie MILIEU).

Onze huidige welvaart is grotendeels ge·
baseerd op de armoede van de Derde We·
reld. De E.G. handelt nog steeds als een
zelfzuchtige - soms liefdadige - uitbuiter

van de landen in Latijns Amerika, Afrika en
Zuid-Azie, hoewel aile financiele, techni-
sche en politieke middelen bestaan om ge-
zamenlijk een gelijkwaardige deelname te
ontwikkelen in het gemeenschappelijke be-
lang. De huidige schuld van de Derde We·
reld bedraagt een biljoen dollars, een on-
mogelijke last. Arme landen zijn gedwon-
gen hun prijzen voor de eerste levensbe-
hoeften te verhogen en om de voedselpro-
duktie voor binnenlands gebruik te vermin-
deren ten einde marktgewassen te verbou·
wen om vreemde valuta te verwerven. Het
Lome-verdrag heeft zeer weinig bijgedra-
gen om de Derde Wereld-Ianden te helpen.
Het handelspatroon met de betrokken lan-
den is niet wezenlijk veranderd sind het
eerste verdrag in 1975 en er is in de tussen·
tijd vrijwel niets gedaan om strategieen
voor verscheidenheid en zelfvoorziening in
de Derde Wereld aan te moedigen.

Wlj willen:
- de ontwikkeling van technologien op men-
selijke schaal begunstigen en de terugkeer
aanmoedigen van landbouwgrond voor
marktgewassen naar landbouw voor eigen
levensonderhoud.
- onmiddellijk grote hervormingen van het
internationale monetaire systeem nastre-
ven, een geleidelijke loskoppeling van de in-
ternationale geldmarkt en samenwerken
met gelijkgezinde regeringen, rijk of arm,
om passende hervormingen door te voeren.
- directe hulp verlenen in de vorm van subsi-
dies, geen leningen, om zelfvoorzienende,
op levensonderhoud gerichte ekonomieen
te helpen scheppen.
- overeenkomsten met Derde Wereld-
landen nastreven die ook hun economie
langs duurzame lijnen willen herstrukture·
ren en kreatieve manieren van samenwer-
ken willen onderzoeken. Bijvoorbeeld:
schulden aan europese banken kunnen met
korting worden gekocht en dan vervallen
worden verklaard, wat een verlies voor de
bank betekent. Of: een deel van de schuld
kan in lokale munt betaald worden aan een
ontwikkelingsfonds voor duurzame lokale
projekten. Dit kan aan voorkeurshulp en
handelsovereenkomsten gekoppeld wor-
den.
- speciale ondersteuning geven aan projek·
ten die de natuurlijke, kulturele en materie-
Ie erfenis van arme gemeenschappen pro-
moten in de vorm van:

lokale voedselopslag en plannen
voor de walervoorziening, lokale
herbebossing- en conserveringspro-
jekten, alfabetiseringsprogramma's,
basisonderwijs en gezondheid en
hygiene voor ieder lid van de lokale
gemeenschap.

- het Lome-verdrag opzeggen en vervangen
door een nieuwe gemeenschappelijke over-
eenkomst met arme landen, die zorgt voor
een zeker gestelde voedselvoorziening mel
gebruikmaking van inheemse hulpbronnen,
milieu en bestaansbronnen conserveren en
veelzijdige en duurzame ekonomische ont-
wikkeling aanmoedigen.
- het europese ontwikkelings- en voed-
selhulp budget verhogen van 3% tot 5%
van het E.G.-budget.
- de inheemse vol ken steunen op dezelfde
manier als andere Derde Wereld-Ianden en
hen verdedigen tegen eventuele onderdruk-
kers, wie dat ook mogen zijn. Daarom zullen
de Groenen en inheemse volken en hun
leefgebieden als zelfstandige naties erken-
nen als zij daarom vragen en erop toezien
dat referenda over eventuele zelfstandig-
heid in de betreffende gebieden eerlijk zul-
len verlopen.

"Nu we het eind van de 20ste el
systemen worden nu oveNleugeJ
kunnen zijn. Gewone alledaaqse
nen eal/eetie! veranderingen' var

Ondanks de recente aanzetten tot ve
waardevolle stukken milieu-wetgeving is c
bijdrage van de E.G. aan de onderliggenc
oorzaken van de wereldwijde ecologisct
crisis nog net zo sterk; een obsessie m
gevaarlijke technologieen in de race vo,
economische groei en de verspillende co
sumptie van·schaars beschikbare naluurl
ke bronnen.

Wij willen:
- het gebruik van niet-vernieuwbare hul
bronnen minimaliseren en kontroleren, ;
volledig mogelijk hergebruik van materiale
aanmoedigen, en de ontwikkeling van altE
natieven zoals hergebruik en veilige, b
trouwbare technologieen promoten. Dit zc
de verontreiniging drastisch reduceren.
- drastisch Europa's aandeel in de pote
tieel calastrofale effecten van de aa
tasting van de OZON-Iaag, de vernietigir
van de REGENWOUDEN en het BROEIK.Il
effect, terugdringen.
- drastisch grensoverschrijdende verontre
niging binnen Europa, b.v. de zure regen, c
verontreiniging van onze rivieren en van c
Noordzee, de lerse Zee en de Middellar,d~
Zee, lerugdringen.
· een onafhankelijk Milieubureau vestigen 01
milieuproblemen in de hele E.G. te volgen.

Europa moet breken met zijn afhankelij'.
heid van gecentraliseerde energieprodukti

en de promotie van atoomenergie. Me
moet zich gaan toeleggen op: maximal
energie·efficiiintie (b.v. warmte·kracht kOI
peling, zonne· windenergieopwekking), COI
servering (b.v. opslag van reststroom), e
verontreinigingsvrij gebruik van "eindige
'ossiele brandstoffen op lokaal en regi,
naal niveau.

Wij willen:
- Euratom afschaffen.
· een onmiddellijk halt toeroepen aa
aloomenergie-programma's in de E.G
landen en aanvangen met het buitend!en~
stellen van aile bestaande atoomcentrale
· het Europese Snelle Kweek reakto
Icrogramma afschaffen.

een eind maken aan het opwerken va
atoomafval en aile europese opwerkingsf,
brieken sluiten. Wij zullen er op aandringe
dat aile atoomafval opgeslagen zal worde
in droge opslagruimten op de plaats wac
het geproduceerd is, totdat na onderzoe
veiliger mogelijkheden voor verwerking e
opslag zijn gevonden.
- het maximale toegestane niveau va
blootstelling aan straling met een faktor 1
verminderen voor diegenen die beroepsha
ve blootgesteld worden, en met een faktc
25 voor de gewone bevolking.
- een Internationaal Stralingstoezicht Ne
werk opzetten voor een snelle reaktie op nl
cleaire ongelukken.
· een eind maken aan het testen van atoon
wapens.
- de enorme fondsen die nu aan civiel- e
militair-nucleair onderzoek worden uitgegl
ven aanwenden voor de verdere ontwikkelin
van veilige, hernieuwbare enegiebronnen.
- de Kolen- en Staalgemeenschap afsctia
fen. Wij willen het gebruik van hernieuwb'
re energiesystemen in de hele Gemeer
schap stimuleren.
- een apart Transport Fonds opzelten or
energiezuinig transport aan te rr.oediger



'f1gaan komen we op onbekend terrein. Lokale veranderingen in natuurlijke
7tinentale en wereldwijde verschuivingen waaNan sommigen onomkeerbaar
e activiteiten: auto rijden, elektriciteit opwekken en voedsel produceren, kun·
che proporties veroorzaken binnen een tijdspanne van tientallen jaren." .

Lester Brown, State of the World 1987

Beperkingen introduceren op energie-
intensief prive-transporl om de ontwikke-
ling van efficienter openbaar vervoer Ie
sleunen.
- uitsluitend een hoge snelheidstrein alleen
daar waar het een alternatief biedt, de druk
wegneemt van meer energieverslindende
vormen van vervoer op hetzelfde traject, en
dit niel ten koste gaat van het overige open-
bare vervoer. Overeenkomstig met deze be-
nadering streven wij naar stopzetting van
het Kanaal Tunnel Projekt.

Groenen geloven dat de snelle en onge-
breidelde uitbreiding van onderzoek op het
gebied van genetische manipulatie net zo
onrustbarend is als Europa's blijvende ge-
hechtheid aan nucleaire zaken en dat dit
zetts een grot ere kans op ecologische ram-
pen met zich mee draagt. Het heeft met de
nucleaire industrie het gebrek aan denio-
cratische kontrole gemeen en een gevaarlij-
ke militaire orientatie (onderzoek naar bio-
lugische wapens). Groenen zijn fundamen-
lee I tegen het onelhische en onverantwoor-
delijke geknoei aan de basis-processen van
het leven en van natuurlijke systemen, en
legen het instellen van het leven zelf als
een verkoopbaar produkt, gemanipuleerd
door diegenen die de markt-krachlen be-
heersen.

Wij willen:
· een wereldwijd verbod inlroduceren op het
gebruik van genetische manipulatie-metho-
den en industrieel onderzoek en industriele
produktie.
- onmiddellijk aile publiekelijk en door de
staal gefinancierd onderzoek naar geneti-
sche manipulatie en de toepassingen ervan
Slopzetten.
· voorkomen dat genetisch gemanipuleerde
organismen in het milieu worden losgela-
len door naar een wereldwijd moratorium
toe te werken.

De Groene Partljen werken aan het beeln-
digen van de export naar de Derde Wereld
van milieu vernletigende praktijken.

Wijwillen:
· onmiddellijk de europese betrokkenheid
bij grensoverschijdende afvoer van giftig of
ander afval stopzetten.
· een ekologischer, zelfvoorzienender land-
bouw in de Derde Wereld promoten om de
afhankelijkheid van geImporteerde kunst-
mesten, zaden en pesticiden te doorbreken.
- onmiddellijk gevaarlijke pesticiden van de
markt verwijderen en de export van ver-
dachte pesticiden en landbouwchemicalien
verbieden.

Aile groene maatregelen scheppen ba-
nen, want als we een wereld willen die duur-
zaam leefbaar is en blijft dan zullen we
daarvoor moeten werken.
De zorg voor de Aarde is het grootste werk-
gelegcnheidsplan aller tijden!
Wij roepen op tot een frisse benadering in
de wijze waarop we arbeid organiseren, ver-
delen en belonen. Oil terwille van onze be-
dreigd~ planeet en omwille van de ver-
'Jreemde en uitgegebuite werkenden over
ae gehele wereld.

Wij willen:
. de ekonomische veiligheid van iedere per-

soon als recht garanderen door de invoe-
ring van een belastingvrij Basisinkomen in
aile landen van de Gemeenschap.
- dit zal een breed gebied van flexibele mo-
gelijkheden vrij maken, zoals het delen van
banen, meer part-time arbeidsplaatsen,
studieverlof-mogelijkheden, de zorg voor
kleine kinderen of afhankelijke familiele-
den. Gehuwde vrouwen, eenouders en men-
sen met beperkte mogelijkheden, kunnen
dan werk vinden dat hen schikt en hun vaar·
digheden en werk kunnen dan beter opwe-
gen tegen die van anderen. Zelfwerkzaam-
heid zal gemakkelijker worden want het ba-
sisinkomen zal altjjd de tijdelijke tegensla-
gen kunnen overbruggen. Laagbetaalde ba·
nen zullen waardevoller worden met de ga-
rantie van een basisinkomen.

Om de kosten van een basisinkomen meer
te helpen dragen zullen wij:
- de voornaamste belastingdruk verleggen
op onverdiend inkomen, luxe consumptie
en op gebruik van bestaansbronnen.

De politlek van de E.G. is geheel onderge·
schikt gemaakt aan de belangen van de In·
dustrie en Is vaak tegen de belangen van de
werkenden en die van de Inwoners van de
aangesloten landen gerlcht. De enkelvoudi·
ge markt Is ontworpen om een zo geschlkt
mogelijk kllimaat te scheppen voor groot·
schalige industriele bedrijven en multlnati·
onale ondernemingen. Dit zal ten koste
gaan van kleinere bedrijven.

Wij willen:
. een strikte gedragskode invoeren om aile
landoverschrijdende ondernemingen onder
grotere kontrole te krijgen. Dit zal de ver·
plichting inhouden om inlormatie te ver-
strekken over overdracht prijzen, kapitaal-
bewegingen, monopolies en lusies.
- onafhankelijke regionale Technologische
Beoordelings Instituten instellen, die voort-
durend nieuwe en bestaande technolo-
gieen zullen beoordelen.
Ekonomische beoordeling zal gelijk plaats-
vinden met de kontrole op gezondheids-,
veiligheids- en milieueffekten, risiko's en
werkbevredigingsaspekten. Deze Instituten
hebben de vaste verplichting om het pu-
bliek op een toegankelijke en duidelijke wij-
ze te informeren over hun werkzaamheden.

Ondanks het INF·verdrag, maar als voort-
zetting van het NAVO-propramma van de ja·
ren tachtig om steeds weer heimelijk de
kernwapens te moderniseren, wordt nu
weer een verder spervuur gepland van vlieg-
tuigen en raketten bewapend met kernwa-
pens voor Europa in de jaren negentig.
Doordat er een tekort bestaat aan plutoni-
um en uranium, waar de V.S. regering op
vooruit loopt, hebben zowel de V.S. als de
Sovjet-Unie een mogelijkheid om de kern-
koppen, afkomstig van de 859 Pershings
lA, Pershings 2 en de anaf de grond lan-
ceerbare kruisraketten, die volgens het ver·
drag vernietigd moeten worden, vast Ie
houden. Dit scheelt tijd en geld om nieu.we
kernkoppen te vervaardigen.

Wij willen: ,
- samen met mensen in· de Gemeenschap
en samen met mensen in Oost en West aan
de afbraak van de militaire blokken werken

(inklusief het opkomende Europese blok) en
streven naar een kernwapenvrije, niet-
gebonden Federatie van Europese Regio's.
Omdat de voorgestelde Federatie geen mill-
taire bedreiging zal zijn voor de Sovjet-Unie
zal zijn bestaan de mogelijkheid van het
ontstaan van neutrale, demokratische sta-
len in Oost-Europa doen toenemen. Zulke
staten zouden lid kunnen worden van de
Europese Federatie.
- met dil doel erkennen wij de rol die de han·
del tussen oost en west kan speJen om in-
ternationale spanningen te verminderen.
· de deelname aan de recentelijk opnieuw
tot leven gebrachte West Europese Een-
heid beeindigen.
· oproepen tot onmiddellijke stopzetting
van de kernenergieprogramma's in de Ian·
den van de Gemeenschap (zie MILIEU).
· de betrokkenheid van de landen van de
Gemeenschap bij het amerikaanse "Strate-
gic Denlence Initiative" (Star Wars) en ver·
wante europese onderzoeksprogramma's
(EUREKA, European Defence Initiative)
beeindigen en de betrokkenheid van de eu-
ropese industrie en onderzoeksinstituten
ontmoedigen.
· de wapenexport uit aile Janden van de Ge-
meenschap bannen en samen met de
verdedigings-industrieen plannen ontwik-
kelen om een omschakeling naar sociaal
nuttige produktie te bewerkstelligen ..
- onmiddellijk aile biologische en chemi-
sche wapens in Europa vernietigen. Huidig
onderzoek op deze terreinen ombuigen
naar projekten die ekologisch verantwoord
en maatschappelijk nuttig zijn.
- een omvattende strategie van lokaal-
gebaseerd geweldloos burgerlljk verzet ont-
wikkelen. Er zal onderwijs worden verschaft
in de taktiek van burgerlijke ongehoorzaam-
heid, en de verdediging van gemeenschap-
pen zal worden aangemoedigd door toene-
mende zeltvoorziening en ekonomische ze-
kerheid.
. specifiek gerichte interventie van Europa
bepleiten voor steun aan vredesinitiatieven
in Centraal-Amerika, het Midden·Oosten en
Zuid-Afrika.

Manlvrouw problematiek
De verhouding tussen mannen en vrou·

wen klopt niet, "sterke" machtsongelijk-
heid, onderwaardering, verwaarlozing. EI·
kaar eenvoudigweg niet kunnen begrijpen,
omdat onze sociale identiteit ons tot totaal
verschillende levensbeelden en verwachtin-
gen heeft aangezet.

Voor de specilieke vrouw/man identiteit
hebben we niet echt de mogelijkheid gehad
die te ontdekken en te ontwikkelen.
"Wie we zijn", "wat we voelen·willen-
kunnen" en wat we v66r elkaar voelen-
willen·kunnen en niet .

Het voorbestemd zijn in rolpatronen onto
neemt ons vele mogelijkheden tot kiezen,
voor dat wat "specifiek" bij ons als "indivi-
du" hoort. Oit traditioneel ontstane rollen-
patroon ontneemt je "zelf" te kunnen onto
dekken, in hoeverre jij "zogenaamd" man·
nelijk of vrouwelijk bent en in welke rol je
meedoet. Het is hoog tijd dat we aan dit
schrijnende, allesoverheersende konflikt in
onze samenleving iets gaan doen b.v. aan
onszelf gaan werken. Het is hoog tijd dat
we elkaar beter gaan begrijpen, onze ken·
nis en krachten kunnen gaan combineren,
bundelen, tot een ontwikkeling die leidt
naar meer Iiefde en respekt voor eJkaar en
voor de wereld waarin en waarmee we Ie-
ven.
Voor dat, waar wij Groenen ons zoveel zor-
gen over maken. Gaan we niet "net zo
slecht" met elkaar om als met de natuur?



Wij willen:
- een basisinkomen voor idereen, zodat ie-
dereen financieel onafhankelijk is en de
vrije keuze heeft over hoe hij of zij willeven,
studeren of werken, gehuwd of ongehuwd,
met of zonder kinderen.
- voldoende goede kinderopvang door over-
heid en bedrijven voor kinderen tot op zijn
minst veertien jaar. Met name voor de ai-
leenstaande ouder of verzorger.
- betaald verlof voor een van de ouders of
verzorgers bij ziekte van een kind.
- drie maanden betaald zwangerschapsver-
lof voor vrouwen voor de bevalling, en wan-
neer door de vrouw gewenst, zes maanden
veriof na de bevalling.
Wij willen ongeveer tien dagen vader-
schapsverlof na de geboorte van een kind,
om samen met de partner en de nieuw ge-
borene, de verandering die de geboorte van
een kind in een relatie teweeg brengt, beter
te kunnen ervaren en hanteren. Voor beter
kontakt tussen vader, moeder en kind.
- gelijkberechtiging van aile samenlevings-
vormen.
- dat abortus in de eerste 12 weken van de
zwangerschap niet meer strafbaar is ~n uit
de illegalileit wordt gehaald. .
- de garantie dat de beslissing voor wel of
geen abortus bij de vrouw ligt. Geen ont-
moedigingsbegeleiding maar goede steu-
nende begeleiding van de vrouw om tot een
goed overwogen en persoonlijke beslissing
te komen, over haar Iichaam, haar leven,
haar kind. Segeleiding voor en na de abor-
tus. Meer mogelijkheden bieden aan de
vrouw om wanneer zij het kind toch gebo-
ren wi! laten worden het zelf groot te kun-
nen brengen, d.m.v. bijv. goede huisvesting,
financiele steun, gezinsverzorging en kin-
deropvang. Verbod op het uitoefenen van
druk op een vrouw om abortus te plegen
bijv. na het konstateren van een genetische
afwijking. Sijv. door artsen of· om financi~-
Ie redenen - door verzekeringsmaatschap-
pijen. Wij willen dat abortus volledig wordt
vergoed door de overheid of ziektenkosten-
verzekeri ng.
- een verbod op door de patient ongewenste
medische behandeling. Geen toepassing
van risikorijke hormoon- of andere medicijn·
behandeling als de patil:lnt niet van de voor-
en nadelen op de hoogte is gebracht en het
fiat voor de behandeling heeft gegeven.
- verbod op de export van medicijnen en
"voorbehoedsmiddelen" die bij ons niet
meer zijn toegestaan. Een verbod op het ex-
perimenteren met embryo's, zwanger-
schappen en abortussen, indien het scha-
delijke gevolgen kan hebben voor de vrucht
of vrouw en de vrouw er niet van op de
hoogte is gesteld.
- verbod op draagmoederschap, daar de psy-
chische gevolgen voor de draagmoeder niet
te overzien zijn, en om ekonomisch misbruik
van de draagmoeder te voorkomen.
- meer scholing van de reguliere hulpverle-
ning, zoals de psychosociale hulpverlening,
huisartsen, politie, gyneacologen, rechters
enz in de specifieke vrouwenproblematiek.
- betaling en erkenning van autonome vrou-
wenzelfhulporganisaties. Zij zijn de basis
van het ontdekken en het vinden van oplos-
singen voor de vrouwenproblematiek.
- meer aandacht en steun voor stachtoffers
bij aangifte en juridische afhandeling van
zedendelicten. Meer aandacht voor de doel-
treffendheid van straffen bij zedendelicten,

gericht op mentalileitsverandering van de
dader, om herhaling zoveel mogelijk te
voorkomen, eventueel door langere of atter·
natieve straffen.
Gelijke behandeling van zedendelicten bin-
nen en buiten het huwelijk.
- meer steun voor stachtoffers van sexueel
misbruik, sexueet geweld en ongewenste
intimiteiten. Meer aandacht hiervoor in de
media, op scholen, bedrijven en vanuil de
overheid. Kritische aandacht voor rolbe-
vestigende reklame, eventueel een verbod
hierop.
Primaire aandacht voor het slachtoffer van
incest. De juridische en psychotherapeuti-
sche behandeling moet in de eerste plaats
in het belang van het slachtoffer zijn, bijv.
in geval van uithuisplaatsing van het slach-
toffer, de dader of meerdere leden van het
gezin of bij phychosociale begeleiding.
- gelijke sociale rechten en bescherming
voor prostituses en vrouwen werkzaam in de
porno-industrie als voor andere werknemers.
- indien de vrijwilliger dil wenst wordt vrij-
willigers werk omgezet in betaalde arbeid.
Waar dit mogelijk is dienen deeltijdbanen
te worden gekreeerd met de gelijke sociale
verzekering en rechten als bij een vOlledige
baan, zo ook voor thuisarbeid. Gelijke beta-
ling van mannen en vrouwen voor hetzelfde
werk.
- meer mogelijkheden bieden, vooral voor
vrouwen, om via scholing en werkervaring
op een hoger niveau te komen, of om je te
scholen in een beroep waar je echt interes-
se voor hebt.
- wanneer gewenst betaald veriof voor vrou-
wen in de overgang.
-wanneer gewenst korte werktijden voor
zieken, gehandicapten en vijftigplussers.

Wlj moeten voor iedereen een basisni-
veau van zekerheid veilig stellen: genoeg te
eten, een warme en veilige plaats om te woo
nen, schoon water, gezondheidszorg, edu-
katie en voldoening scheppend werk.
Slechts dan zullen mensen hun verantwoor-
delijkheid kunnen nemen voor hun eigen Ie-
ven en het leven van de planeet. Wij moeten
onze wortels en geschiedenis opnieuw ont-
dekken en leren van die kulturen die meer in
harmonie zijn met hun omgeving dan wij.
Wij moeten de belangrijkheid en de waarde
van elk en ieder van ons erkennen bij sa-
menwerking voor de wereld die wij onze kin-
deren willen nalaten; de barrieres tussen
ons zijn niet aangeboren en zijn vaak ge-
kreeerd door hen die ons willen beheersen.
Wij moeten de spirituele dimensie van ons
leven erkennen en gelijke waarde toeken-
nen aan onze spirituele en emotionele be-
hoeften. Tot slot, we moeten de kern van
vrede die in ons allen is vinden en deze uit-
brei den tot onze levens, onze gemeen-
schappen en onze wereldwijde verbindin-
gen.

Wij willen:
- werken aan het opnemen van de Europese
Declaratie van de Rechten van de Mens in
de welten van elk E.G.-land.
- werken aan de raWicatie van de VN Con-
vent/e betreffende marteling en onmenselij-
ke behandeling en het protocol van de Eu-
ropese Conventie betreffende Mensenrech-

ten in heel Europa. Dit laatste verplicht aile
E.G.-leden om de doodstraf zowel voor bur-
gerlijke als voor militaire overtredingen af
te schaffen.
- werken aan het scheppen van een gemeen-
schappelijk Europees buitenlands beleid
voor het ondersteunen van vrede en mensen-
rechten in de hele wereld (zie VREDE).
- de rechten van de bedreigde stammen op
de wereld verdedigen om hun eigen levens-
stijlen en kuturen voort te zetten (zie DER-
DE WERELD).
- specifiek Europese interventie bepleiten
om vrede en initiatieven op het gebied van
mensenrechten te ondersteunen in Cen-
traal Amerika, het Midden Oosten, Zuid-
Afrika en Ethiopi~.
- aile Iidstaten aanmoedigen geleidelijke
bevolkingsafname na te streven als onder-
deel van gezondheidsedukatie-
programma's.

Wij veroordelen de suggestie van de Eu-
ropese Commissie dat de bevolking van de
E.G. te klein is. West Europa is een van de
dichtstbevolkte gebieden van de planeet.

De Europese Groene Partijen zijn volledig
toegewijd aan de uitroeiing van racisme in
de E.G. en in onze levens. Zowel binnen als
buiten de Gemeenschap dlent de E.G. haar
steun aan de mensenrechten voor onder
andere: vrouwen, kinderen, etnische min-
derheden, geestelijk en Iichamelijk gehan·
dicapten, te versterken.

Wij willen:
- een integrale anti-racisme aanpak aan-
moedigen, die met groepen in de gemeen-
schap en met groepen specialisten werkt
voor de rechten van aile etnische en kultu-
rele minderheden in Europa. Ons beleid van
decentralisatie en een nadruk op de wartels
van de demokratie zal macht aan de onder-
drukten teruggeven, net zoals onze voor-
stellen voor basisinkomen de nodige keuze-
vrijheid en:handelingsvrijheld aan gemeen-
schappen zullen geven, waar vijandigheid
voorkomt uit gebrek.
Aile wetgeving zal gevolgd worden om te
verzekeren dat deze niet gebruikt kan wor-
den om te discrimineren.
- Programma's starten en welten ontwer-
pen die een tegenwicht bieden aan de soci-
ale, kulturele en juridische discriminatie
van vrouwen (zie EMANCIPATIE).
. Europa's Roma/Sinti volk (de zigeuners)
als etnische minderheid erkennen met zijn
eigen taal, kultuur, geschiedenis en identi-
teil en werken aan het ondersteunen van
hun traditioneel reizende levensstijl en te-
gelijkertijd hun gelijke rechten en mogelijk-
heden binnen de samenleving zeker stellen.
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