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DE GROENEN

Beginselverklaring

NEDEANDS, F, 1'ÖL1, 1fl:RLE

Grondbeginsel van De Groenen is politiek bedrijven op basis van een sociaalecologische visie: het daadwerkelijk
streven naar een leven in harmonie met de
medemensen en met de wereld die allen
omgeeft.
De Groenen zijn niet alleen een milieupartij.

De Groenen roeren een cultuurcrisis aan,
waarvan de verstoring van het leefmilieu
één van de gevolgen is. Uit zicht is
geraakt wat werkelijk van waarde is voor
een mens: solidariteit, genoeg voedsel
(dus niet alsmaar méér), voldoende woonruimte (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, in plaats van een
ongebreidelde groei van de consumptie.
Een andere groei-economie

Het streven naar maximale groei van de
consumptie is de bron van een deel van de
huidige sociale en ecologische problematiek. Ons werkelijk kapitaal is het ecosysteem aarde en onze hoogontwikkelde
kennis. In de huidige samenleving wordt
op dit kapitaal ingeteerd en worden nietnoodzakelijke behoeften gekweekt aan
luxe goederen met wegwerpstatus. Wij
pleiten voor groei in natuurvriendelijke
sectoren van de economie zoals: kringloopindustrie, biologische landbouw,
openbaar vervoer, ecologisch bouwen,
duurzame technologie, zorg, onderwijs,
kunst en cultuur. Natuuronvriendelijke
sectoren, zoals bio-industrie, luchtvaart en
wegtransport, mogen niet verder groeien
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 schatkamer
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
wij dverbreid, 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 kan niet
de oplossing zijn. Meer doelmatigheid
kan het gebruik van grondstoffen per
productie-eenheid verminderen, maar als
er meer producten worden gemaakt wordt
er toch meer grondstof verbruikt.
Duurzame harmonie

Van belang is dat ons ecosysteem in evenwicht is. Dat betekent dat er niet méér
mensen moeten zijn dan de aarde kan
dragen. Voor het moment lijkt het dat op
sommige delen van de wereld, bijvoorbeeld ons eigen land, een groei van het
aantal mensen en een toename van het
materieel bezit niet samengaan met duurzame harmonie tussen mens en milieu.
Wetgeving

Het is onvermijdelijk dat overheden
grenzen stellen aan zowel burgers als
bedrijven, voor wat betreft ruimtebeslag,
arbeidsvoorwaarden, verbruik van grondstoffen en behandeling van afval. Ook in
internationaal verband moet ons land zich
het recht voorbehouden om hierin zijn
eigen normen te hanteren.

Verantwoordelijkheid voor elkaar

Het draait in de samenleving om een wisselwerking tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid. Ieder individu
heeft de verantwoordelijkheid om met
zijn of haar talenten en mogelijkheden
een constructieve bijdrage te leveren aan
de samenleving als geheel. Die samenleving behoort ieder individu voldoende
mogelijkheden te bieden om zich volwaardig te ontplooien. Dat bieden van
mogelijkheden is zeker niet alleen een
verantwoordelijkheid van de overheid,
maar ook van het bedrijfsleven, de kerken, moskeeën, woningbouwverenigingen,
enzovoort. De politiek dient hier sturend
op te treden.
Gelijkwaardigheid

De Groenen vinden alle mensen gelijkwaardig. Wereldwijd dienen mensen, instellingen en 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.
Een belangrijk principe: kleinschaligheid

Datgene waar je verantwoordelijkheid
voor draagt, daar heb je een band mee.
Schaalvergroting brengt ook onbeheersbaarheid mee. De Groenen staan processen voor die mensen zelf kunnen hanteren. De beslissingsbevoegdheid moet daar
liggen waar de gevolgen tot uiting komen.
Wij zijn voorstander van lokale autonomie, van kleinschalige onderwijs- en andere instellingen en van democratische
coöperatieve bedrijven.
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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 bijvoorbeeld 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 zelfexpressie.
Tenslotte: zijn deze gedachten uitvoerbaar?

Als wij, als wereldwijde samenleving, een
menswaardig bestaan willen bereiken
voor allen op onze mooie aarde, nu en in
de toekomst, dan zit er niets anders op

dan deze denkbeelden te gaan uitvoeren,
stapje voor stapje.
Laatst gewijzigd door het 25 partijcongres van 18 november 2000.

De Groenen zijn vertegenwoordigd in de
Provinciale Staten van Noord-Holland, in
de gemeenteraden van Amsterdam, Haarlem, Zwolle en Leiden en zijn lid-medeoprichter van de Europese Federatie van
Groene Partijen.
De Groenen
Postbus 1251
3500 BG UTRECHT
Tel. 030-2381700
Fax. 030-2381701
E-mail: info(degroenen.n1
Website: www.degroenen.ril

