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Beste partijgenoten
Volgend jaar is een verkiezingsjaar met gemeente
raadsverkiezingen in maart en Europese verkiezingen
in mei. Voor beide verkiezingen zijn de voorbereidingen
begonnen. Paul is gekozen tot lijsttrekker in Zevenaar.
De Europese Groenen organiseren later dit jaar prima
ries voor de gemeenschappelijke topkandidaten voor
het Europees Parlement. Gesprekken met GroenLinks
zijn op niets uitgelopen. De Groenen neemt deel met
een zelfstandige lijst met ons eigen politieke program
ma.
Otto ter Haar, partijvoorzitter

Verslag 55e partijcongres
Zaterdag 23 maart 2013
Kargadoor, Oudegracht 36 Utrecht
Aanwezig: Paul Freriks (voorzitter), Jan van Delden,
Otto ter Haar, Ronald Schönberger, Jan Hartstra, Jo
landa Verburg, Lydia Geijtenbeek.
Afwezig met kennisgeving: Khaled Sakhel, Jacques de
Coo, David Blik, Theo van Hagen.

1. Opening. Paul opent de vergadering om 13:15.
2. Het verslag van het 54e congres van 22 september
2012 wordt goedgekeurd.
3. Verslag partijbestuur. Jolanda heeft Otto 7 maart
vervangen bij de party-leaders meeting van de EGP.
Dit was de kick-off van de gezamenlijke campagne van
de EGP voor de Europese Parlementsverkiezing van
volgend jaar. Zij heeft hierbij gesproken met Bram van
Ojik van GroenLinks. Hij heeft ons uitgenodigd voor
een nader gesprek. We bespreken welke mogelijkhe
den we zien om samen met GroenLinks een lijst te vor
men voor de Europese verkiezingen. Als dat niet lukt
neemt De Groenen deel met een eigen lijst.
4. Na enige discussie trekt het bestuur het amende
ment op artikel 5 van de statuten in. Het amendement
op artikel 11 wordt gewijzigd in:
Artikel 11 lid 4 Als de geschillencommissie minder dan
drie leden telt neemt het congres haar taken waar.
Dit amendement wordt aangenomen met zes stemmen
voor en één onthouding.
De amendementen die besproken zijn tijdens het vori
ge congres en toen niet in stemming zijn gebracht wor
den nu met algemene stemmen aangenomen.
We besluiten de notariële wijziging van de statuten aan
te houden tot na het congres in januari 2014. We geven
onszelf de tijd te reflecteren en eventueel nog aanvul
lende wijzigingen te maken.
5. Jolanda wordt bij acclamatie benoemd in het partij
bestuur. Jan van Delden wordt bij acclamatie herbe
noemd voor een tweede termijn van twee jaar in het
partijbestuur. Ronald treedt terug uit het partijbestuur.
Hij kan deze functie niet goed combineren met het
fractievoorzitterschap in stadsdeel West. Paul dankt
hem namens het bestuur voor zijn werkzaamheden. Er
is geen kandidaat voor de kascommissie. Jan Hartstra
heeft er geen bezwaar tegen dat Jolanda hem assis
teert bij de kascontrole over 2012. Jolanda kan haar
bestuurslidmaatschap echter niet combineren met lid
maatschap van de kascommissie. We constateren dat
de termijn van de zittende leden van de geschillencom
missie zijn verlopen.
6. De amendementen op het hoofdstuk Basisinkomen
van het partijprogramma worden met algemene in
stemming aangenomen. Bij het volgende congres krij
gen we een nieuwe druk met het bijgewerkte partijpro
gramma.
7. Ronald is druk bezig een lijst van ruim dertig kandi
daten te vormen voor de gemeenteraad in Amsterdam.
Hij heeft hierbij contact gelegd met Mirjam van Rijn van
de actiegroep Stoere Vrouwen.
8. Geen vragen.
9. Paul dankt alle aanwezigen en sluit het congres om
15:55. Het volgende congres is zaterdag 22 september
2013.

Gras

Nieuwsbrief van De Groenen nr. 54, juni 2013

EGP Conference in Madrid 9-12 mei 2013

Prism schandaal hier duidelijk op gewezen.

Op donderdag 8 mei vertrokken drie afgevaardigden
van De Groenen naar de Council van de European
Green Party in Madrid. Naast ondergetekende waren
Jolanda en Otto present. Zoals altijd bieden de EGP
Councils een uitstekende mogelijkheid om kennis te
maken met andere Europese Groene partijen en is het
een goede gelegenheid om standpunten uit te wisse
len.

Jolanda en Otto hadden hun eigen programma waarbij
zij de desbetreffende standpunten van De Groenen
naar voren hebben gebracht. Al met al was de Madrid
councilweer interessant en nuttig en het blijft het stimu
lerend om te zien dat zoveel mensen zich inzetten voor
een betere en groenere samenleving.
Khaled Sakhel

De conferentie was volledig vol geplanned met toe
spraken discussies en een ronde om te stemmen. Wat
mij betreft mag het allemaal wat minder. Het zou mooi
zijn als er meer gelegenheid is om informeler te discus
sieren (zonder allerlei politieke belemmeringen) en er
mogelijkheden geschapen worden voor informele dis
cussies waaruit nieuwe themas naar voren kunnen
komen. Ik merk elke keer weer dat er tijdens de EGP
councils veel lokale themas naarboven komen die niet
adequaat behandeld of zelfs serieus genomen worden.
Dit is jammer en zorgt er uiteindelijk voor dat de bin
ding van kleine partijen met de Europese Groene Partij
minder wordt.
Mijn programma bestond voornamelijk uit het bijwonen
van de Digital Rights werkgroep en het met de groep
presenteren van de voorstellen aan de Council. Twee
van de belangrijkste voorstellen uit het Digital Rights
breleid is het waarborgen van anonimiteit op het inter
net en het creeren van een veilig en open internet voor
iedereen zonder een autoriteit die het kan afsluiten.
Een ander veel besproken punt is het garanderen van
rechten van schrijvers, artiesten en een ieder die iets
creeert en via het internet verspreid. Downloaden en
verspreiden houden wij niet tegen en dat moeten we
ook niet willen. De wereld veranderd en de industrieen
zullen zich moeten aanpassen of het risico lopen dat ze
verdwijnen. Een goed voorbeeld hier van is de muziek
industrie. Na jarenlang vechten tegen het illegaal
downloaden heeft de muziekindustrie begrepen dat dit
zinloos is en zich aan de nieuwe werkelijkheid aange
past. Er worden minder platen verkocht (want downlo
aden is goedkoperen gemakkelijker) maar daarentegen
treden artiesten meer op om zo hun geld te verdienen.
Ik verwacht dat een vrij internet er voor gaat zorgen dat
ook andere industrieen (zoals bijvoorbeeld de boeken
markt) zich aan de nieuwe omstandigheden moeten
gaan aanpassen.
Ik heb er voor gepleit om de Digital Rights werkgroep
niet op te heffen (er worden nogals eens werkgroepen
opgeheven) maar voort te laten bestaan omdat het in
ternet met thema’s als anonimiteit, privacy, copyright
en ga zo maar door nog voor veel interessante vraag
stukken en dito Groene standpunten gaat zorgen. Een
aantal weken na de conferentie werden wij met het

De groene droom
Hoewel nog bijna een jaar te gaan wordt door de ver
schillende politiek partijen al weer hard gewerkt aan de
verkiezingen voor het Europees Parlement van 2014.
Zo ook de European Green Party (EGP) met als in
steek: “Groen als kans voor een nieuw economisch Eu
ropa”.
De ambities en het enthousiasme voor de gezamenlijke
Europese verkiezingen van de Groene Partijen, verte
genwoordigd in de EGP, zijn groot. Nagenoeg alle 34
leden, waaronder De Groenen, kwamen op 7 maart bij
een in Brussel voor de aftrap van de “EU Election
Campaign 2014”. Tijdens deze meeting werden de
ideeën voor de campagne toegelicht en kreeg ieder lid
de gelegenheid de eigen visie te delen.
De groene transitie
Het zullen geen gemakkelijke verkiezingen zijn. De cri
sis heeft de kritische houding van de burger richting de
EU vergroot. Ook de verhouding tussen de noordelijke
en zuidelijke EU-lidstaten staat op scherp. Binnen de
EGP echter is daarvan niets te merken. De ‘Groene Fa
milie’ deelt een gezamenlijke ambitie: de verwezenlij
king van een Groen Europa. Alleen samen kunnen wij
dat tot stand brengen. Integratie en solidariteit van de
betrokken lidstaten is daarbij een belangrijk voorwaar
de.
De gedeelde ‘groene droom’ waarbij welvaart belang
rijker is dan economische groei, is de enige kans om
het tij van de crisis te keren. Investeren in een groene
circulaire economie betekent nieuwe banen in Europa
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en biedt kansen om de opkomende industrieën het
hoofd te bieden. De beslissing daarover is niet aan de
politiek maar aan de burgers die een keuze moeten
maken voor de toekomst. Daarom is het van groot be
lang om de groene transitie met de juiste boodschap
bij de burgers te krijgen. Een hele uitdaging!

derdeel van de campagne van De Groenen zal liggen
bij het individueel en onvoorwaardelijk basisinkomen
voor iedereen. Wij roepen iedereen op om deel te
nemen aan de voorbereidingen van de EU verkiezin
gen. Iedereen telt mee en alle hulp is welkom.
Jolanda Verburg

De groene campagne
In de achterliggende jaren hebben de Europese Groe
nen niet stil gezeten. Verschillende onderwerpen zijn
nader uitgewerkt in een lange termijn visie: The Green
New Deal (GND) . Zoals bescherming van ons voedsel
zonder genetische modificatie (GMO), bevorderen van
duurzame energiebronnen, armoedebestrijding (ook in
Europa!) en een groene en sociale economie. Zelf was
ik betrokken bij de totstandkoming van het deel over
pensioenen.
Aan de hand van een duidelijke planning en een strak
tijdschema zijn 10 tot 12 mei tijdens de 18e EGP Coun
cil in Madrid de laatste beslissingen genomen waarmee
de verkiezingscampagne van start is gegaan. Deze
zomer staat in het teken van de uitwerking van de
campagne in detail. Naast de inhoud zal ook de her
kenbaarheid van een of meerder personen de campag
ne gaan bepalen.
De groene toekomst
Speciale aandacht in een groen Europa is voor jonge
ren en vrouwen. Tijdens het congres waren beide doel
groepen ruim vertegenwoordigd en onderwerp van ge
sprek. Vooral de enorme jeugdwerkloosheid door de
huidige crisis, in sommige landen zelfs opgelopen tot
50%, verdient extra aandacht om te voorkomen dat er
een ‘verloren generatie’ ontstaat. Ook gelijke kansen
voor vrouwen staat hoog op de agenda via het ‘Get
women on board’ programma. Waarin benadrukt wordt
dat meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven een
rol moeten krijgen voor een betere afspiegeling van de
samenleving resulterend in een betere balans in het
economisch handelen. Maar het programma richt zich
vooral ook op de vrouwelijke kiezers die bij verkiezin
gen vaker zwevend zijn en hun gevoel laten meespelen
bij hun afweging.
Alleen de oudere generatie was niet echt vertegen
woordigd, maar dat zij van zich laat horen werd mij wel
duidelijk. Op mijn wandeling door het centrum van Ma
drid stuitte ik op een demonstratie. Vergezeld van poli
tie liet een groep keurige mensen, duidelijk van wat ou
dere leeftijd, haar ongenoegen blijken met het huidige
beleid in Spanje.
De Groenen en basisinkomen
Op 22 mei 2014 zullen De Groenen zelfstandig aan de
Europese verkiezingen deelnemen. Op initiatief van De
Groenen is in een aantal gesprekken samenwerking
met GroenLinks voorgesteld, maar helaas zijn de on
derhandelingen op niets uitgelopen. Een belangrijk on

Zevenaar
Ik heb problemen met mijn achterban om "De Groe
nen" mee op het stembiljet te krijgen. Dat gaat niet luk
ken. Ze willen het niet omdat het niet vertrouwd klinkt.
Wel ben ik weer gekozen om de lijst aan te voeren voor
Sociaal Zevenaar. Het motto van de verkiezingen
wordt: "En nu het gemeentebestuur herindelen".
Het worden zeer spannende verkiezingen omdat er
zeer veel partijen meedoen. Nu zitten we met tien par
tijen in de raad terwijl we 23 zetels hebben te verdelen.
Daarvan zijn zeven éénpersoons fracties.
Eerst leek de PvdA en VVD groot te zullen worden om
te kunnen profiteren van hun regeringsdeelname. Dat
zit er door hun gezamenlijke misère er gelukkig niet in.
Niets is zo vervelend dan dat plaatselijke politieke par
tijen onterecht profiteren van hun landelijke collega's.
Tien partijen voor een raad van 23 leden levert natuur
lijk interessante discussies op en steeds wisselende
meerderheden. Soms een politiek feest maar regelma
tig vervelend omdat al die tien partijen steeds hetzelfde
verhaal willen vertellen.
De Liemers
De herindeling in de Liemers loopt niet lekker. Om te
komen tot een stevige "robuuste" gemeente die de uit
breiding van werkzaamheden aan kan komt weinig te
recht. Het was de bedoeling dat Westervoort, Duiven,
Rijnwaarden en Zevenaar zouden fuseren tot een ge
meente met ongeveer 100.000 inwoners.
Duiven ging dwars liggen. De daar meeregerende ster
ke lokale partij hield de besluitvorming in zijn greep. Ze
wilden koste wat kost hun autonomie en eigen culture
le identiteit (lees: schutterijen en vendelzwaaiers) be
waren. Veel praten. Toen kwamen twee burgemees
tersposten vrij. In Westervoort en Duiven. In Wester
voort werd een 58-jarige inwoner van deze gemeente
gekozen. In Duiven ging het anders. Daar werden alle
fractievoorzitters uitgenodigd bij de Commissaris der
Koning. Op aandringen van de CdK werd besloten tot
een tijdelijke benoeming. Echter de fractievoorzitters
lieten zich thuisgekomen in hun gemeente graag over
rulen door hun achterban. De raad koos voor een per
manente burgemeester. Ondertussen wordt er voor
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200.000 euro een onderzoek gedaan naar de mogelijk
heden om te komen tot één gemeente "de Liemers" .
Een lachertje natuurlijk met vier vaste burgemeesters.
Jammer van het geld en wat Sociaal Zevenaar betreft
graag een referendum.
Paul Freriks

March against Monsanto, 25 mei
Beste mensen, Goed dat jullie in zulke grote getalen
zijn gekomen! Niet alleen werd er gedemonstreerd in
Amsterdam, maar ook in Wageningen en Den Haag.
Niet alleen in Nederland, maar in ruim 49 landen en in
370 steden over de hele wereld.
Persoonlijk hoorde ik zelf voor het eerst begin jaren ne
gentig, toen ik bij de alternatieve consumentenbond
werkte, over genetisch gemanipuleerde gewassen, de
zogenaamde GMO’s. Dit zijn hybride gewassen, die
steriele zaden produceren. Zaden die niet vruchtbaar
zijn en waaruit geen plantjes meer kunnen groeien. Dat
alleen maar om het economisch belang te dienen: om
elk jaar opnieuw zaden te kunnen verkopen. Toen
dacht ik: Zijn ze nou helemaal van de pot gerukt?!
Maar nu twintig jaar later hebben we te maken met een
paar grote bedrijven, zoals Monsanto, die steeds meer
macht krijgen over ons voedsel en de voedselketen.
Deze multinationals bedienen zich van misdadige prak
tijken: Ze zetten boeren klem en sluiten wurgcontrac
ten af over zaaigoed of beschuldigen boeren ten on
rechte van het afnemen van hun producten en proce
deren hen dood.
Dolgraag, beste mensen, had ik nu een goed ge
plaatste grap gemaakt, om deze zware boodschap wat
te verlichten, maar ik zie er geen mogelijkheid toe.
Wat wel hoopvol stemt, is dat er een vuist wordt ge
maakt tegen deze schadelijke praktijken. Dan bedoel ik
niet alleen dat wij hier vandaag samenkomen, voor
deze March tegen Monsanto, maar dat er - gelukkig nog steeds landbouwbedrijven en fabrikanten zijn die
hun voedsel GMO-vrij produceren. Laten we daarom
niet alleen tegen Monsanto demonstreren, maar ons
ook hard maken voor al die bedrijven en boeren die op
een natuurlijke ecologische wijze produceren.
Het kan dus wel! Niet voor niets hebben een aantal lan
den genetisch manipulatie van gewassen verboden. In
Europa zijn dat Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwit
serland, Ierland, Griekenland, Hongarije, Bulgarije,
Luxemburg en Rusland. Maar ook buiten Europa, zoals
in Nieuw Zeeland, een deel van Australië, Japan en
Peru worden genetisch gemanipuleerde gewassen niet
meer getolereerd.

Roepnaam Tussenvoegsel Achternaam
Adres
POSTCODE WOONPLAATS

Onze oproep is: Nederland neem een voorbeeld aan
deze landen. En organiseer de voedselproductie zo dat
er een volwaardige gentechvrije voedselketen ontstaat,
zonder schade voor mens, dier en milieu.
Helaas is het nog niet zover.
Sommige mensen gaan er toe over om zelf hun eten te
verbouwen. Van de aloude volkstuinen, naar tegen
woordig het zelfbeheer van kleine mobiele moestuinen
in de stad – want dan weet je in ieder geval wat je eet.
Willen we dit niet van al ons voedsel weten?
Daarom vragen wij als consumenten om voedsel te la
belen, zodat we tenminste weten wat we eten. Wij als
consumenten eisen transparantie! Dan hebben we een
keuze: Of we schuiven aan tafel bij multinational
Monsanto – met hun giftige genetisch, gemanipuleerde
gewassen. Of we kiezen voor gentechvrij voedsel dat
niet ten koste gaat van de diversiteit van moeder
aarde.
Want, wat is je keuze-vrijheid nog waard als je niet
meer weet wat je eet. Mijn naam is Ronald Schönber
ger, raadslid voor De Groenen, en wanneer u Groen
Links scherp wil houden op het gebied van milieu en
de PvdA sociaal, stem dan De Groenen. Ik dank u voor
uw aandacht. En.. weet wat je eet!

Agenda
21 september 2013, 56e partijcongres
8-10 november 2013, EGP Council, Brussel
25 januari 2014, 57e partijcongres
3 februari 2014, kandidaatstelling gemeenteraden
19 maart 2014, verkiezing gemeenteraden
29 maart 2014, 58e partijcongres
9 april 2014, kandidaatstelling Europees Parlement
22 mei 2014, verkiezing Europees Parlement
4 maart 2015, verkiezing Provinciale Staten
8 maart 2017, Tweede Kamerverkiezing
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