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Aan het congres wordt gevraagd: 
- uit deze vier namen er twee te kiezen die samen met de 
mogelijkheid om de naam van de partij onveranderd te laten 
aan de leden zullen worden voorgelegd om er de definitieve 
keuze uit te doen;  
- te beslissen of de definitieve keuze gedaan zal worden in een 
schriftelijk referendum onder alle leden, of op het volgende 
congres op 27 november. 

Het ondieWaande stuk 0p9esi4d door He-/cue Sta/leo en 
Gtt tcrHotr,  the-rit als  Ii  töffictële- bestuursvoorstel 
bet reffende  dc  ontwerp-bciuselverk1arin9' waarvan Spra-
ke is in de Toelichting bij de congr~genda (punt 6). 

Uitgangspunten van De Groenen 
Grondbegingsel van De Groenen is: plezier in het complex 
van het leven en het verlangen dat alles optimaal tot zijn recht 
komt. 

De Groenen zijn geen milieupartij 
De Groenen roeren een cultuurcrisis aan, waarvan de versto-
ring van het leefmilieu één van de gevolgen is. Uit zicht is 
geraakt wat werkelijk van waarde is voor een mens: solidari-
teit, genoeg voedsel (dus niet alsmaar méér), voldoende woon-
ruimte (dus niet alsmaar groter), veiligheid en vrijheid om het 
eigen leven vorm te geven. Ons economisch systeem moet 
dusdanig hervormd worden dat deze waarden voorop staan, 
inplaats van een ongebreidelde groei van het particulier bezit. 

Een andere groei-economie 
Ons werkelijke kapitaal is het ecosysteem aarde en onze 
hoogontwikkelde kennis. In de huidige samenleving wordt op 
dit kapitaal ingeteerd en worden onechte behoeften gekweekt 
aan luxe goederen met wegwerpstatus. Wat deze betreft plei-
ten wij voor versobering, om ruimte te maken voor het genie-
ten van duurzame goederen als kunst, wetenschap, sport, 
natuurschoon, gezelligheid en het zalige nietsdoen. 
Ook de produktie van duurzame technologie kan groeien, 
maar andere sectoren zullen moeten krimpen. De Groenen 
accepteren een teruggang in welvaart tot het niveau van vijf-
entwintig jaar geleden. 

Ongerepte gebieden 
Het is - ook voor de mens zelf - tragisch dat de aarde vrijwel 
geheel door de mens is gekoloniseerd. Een proces wat nog 
steeds doorgaat, want wij hebben geen natuurlijke vijanden 
meer. Dat er uitgestrekte en gevarieerde gebieden zijn, waar 
de mens niet ingrijpt, hoort bij de rijkdom van het leven. Zij 
vormen de ruimte om tot rust te komen en zijn een schatka-
mer aan soorten en stoffen. Zo het al mogelijk is om voort te 
leven op een afgegraasde aardbol, zal het leven er voor de 
mensen niet prettig zijn. 

Ons niet verlaten op techniek alleen 
Het inzicht dat er een probleem ligt is wijd verbreid, maar 
pogingen er iets aan te doen concentreren zich vooral op de 
techniek, bijvoorbeeld op het streven naar een doelmatiger 
gebruik van grondstoffen. Dit zal zeker bijdragen aan een 
oplossing van het probleem, maar het kan niet de oplossing 
zijn, omdat ook doelmatigheid zijn grenzen kent. 

Minder mensen 

kent dat er niet méér mensen moeten zijn dan de aarde kan 
dragen. Voor het moment vraagt dat om een drastische daling 
van het geboortecijfer en om een verandering van leefwijze bij 
de mensen die er nochtans zijn. Het streven naar zoveel 
mogelijk persoonlijk bezit is de bron van sociale en ecologi-
sche ondergang. 

Wetgeving 
Het is onvermijdelijk dat overheden grenzen stellen aan zowel 
burgers als bedrijven, voor wat betreft ruimtebeslag, arbeids-
voorwaarden, verbruik van grondstoffen en het afval wat 
wordt voortgebracht. Ook in internationaal verband moet ons 
land zich het recht voorbehouden om hierin haar eigen nor-
men te hanteren. Voor het overige willen wij de rol van de 
staat beperkt zien, met name in de sociale sector. 

De Groenen zijn een libertaire partij 
De verantwoordelijkheid voor anderen moet niet door een 
centraal instituut (de staat of een andere zorginstelling) worden 
overgenomen, maar bij de gemeenschap liggen waar men zich 
deel van weet. Ingrijpen van de staat is schadelijk. De staat 
berooft mensen van de vaardigheden zichzelf te redden, 
bovendien zit er een element van heropvoeding in. 
De mens is vrij zijn eigen lot te kiezen. Er dienen geen voor-
schriften en verboden te zijn aangaande zaken in de persoon-
lijke leefsfeer (geen verbod op drugs, geen verbod op hoofd-
doekjes  etc.)  

Geen culturele overheersing 
De Groenen vinden alle mensen gelijkwaardig. Wereldwijd die-
nen regeringen zich aan de verklaring van de rechten van de 
mens te houden en waar die geschonden worden, hebben wij 
de plicht het voor de slachtoffers op te nemen. Verder hebben 
dieren er recht op gevrijwaard te blijven van kwelling en een 
leven te leiden overeenkomstig hun aard. 
Afgezien van het bovenstaande verwerpen wij de dominantie 
van met name de westerse cultuur. Ieder land en iedere groep 
heeft het recht op beleving van culturele eigenheid, zonder 
vanuit een andere cultuur beperkt of bevoogd te worden. 

Een belangrijk principe: kleinschaligheid 
Datgene waar je verantwoordelijkheid voor draagt, daar heb je 
een band mee. Schaalvergroting brengt vervreemding met 
zich mee en met vervreemding komt onverschilligheid. 
Schaalvergroting brengt ook onbeheersbaarheid mee. De 
Groenen staan processen voor die mensen zelf kunnen hante-
ren. De beslissingsbevoegdheid moet daar liggen waar de 
beslissingen spelen, bij de mensen die ze betreffen. Wij zijn 
voorstander van lokale autonomie, van kleinschalige onder-
wijs- en andere instellingen en van democratische coöperatie-
ve bedrijven. 

Een belangrijk principe: verwevenheid 
Alle levende wezens zijn onderling afhankelijk van elkaar. De 
Groenen willen de dingen organiseren in een web van relaties 
dat ervoor zorgt dat alles van elkaar profiteert. Afval bijvoor-
beeld moet zelf weer gebruikt kunnen worden. Het gebruik 
van eindige natuurlijke hulpbronnen wordt beperkt. 
Levensgebieden moeten niet van elkaar gescheiden worden. 
Wonen moet verweven zijn met werken, natuurbehoud met 
landbouw en recreatie, onderwijs met werk, werk met zelfex-
pressie  etc.  

De Groenen willen dat iedereen, overal, nu en 
Van belang is dat ons ecosysteem in evenwicht is. Dat bete- 4 later, van het leven kan genieten. 
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