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Naar een duurzame samenleving

van de mensen die ons deze goederen leveren.

De wereld is sterk in verandering. Dat maakt onzeker
maar is gelijk ook een kans en een uitdaging om tot
nieuwe oplossingen te komen. Investeren in een groe
ne duurzame economie is de uitdaging die voor ons
staat. Als de Europese lidstaten de verschillen weten te
overbruggen en in staat zijn te kijken naar wat ze bindt
en daarin samen op te trekken zijn we in staat om van
Europa een samenleving in harmonie te maken.

Kinderen in armoede – onaanvaardbaar
Het uitbannen van armoede begint bij de kinderen.
Zelfs in de welvarende noordelijke landen van Europa
leven kinderen in armoede. Als we kinderen een opti
male start kunnen geven door toegang te garanderen
tot onderwijs en gezondheidszorg dan zijn ze beter in
staat een waardevolle bijdrage te leveren aan de sa
menleving. Kinderarbeid hebben we weten af te schaf
fen, maar nu is het zaak om alles op alles te zetten en
de armoede onder kinderen uit te bannen.

Wie is Jolanda
Verburg
Ik ben een betrokken
wereldburger, transi
tiemanager en organi
satieadviseur, maar
bovenal ben ik moe
der. Het is mijn ambitie
om de wereld beter te
maken, tenslotte wil ik
mijn kinderen iets
goeds nalaten. Ik doe
dit door mensen te in
spireren en een voor
beeld te zijn. Ik zet mij in voor projecten die de grote
problemen in de wereld helpen oplossen. Daarnaast
breng ik controversiële onderwerpen die spelen in de
samenleving onder de aandacht en onderneem daarop
actie. Ik help organisaties inspelen op nieuwe ontwik
kelingen (innovatie, duurzaamheid, maatschappelijk
verantwoord ondernemen) en het vinden van hun
maatschappelijke rol in deze veranderende wereld.
Mijn doel
Ik wil de wereld groener en ethischer maken, te begin
nen in Europa. Om een duurzame samenleving te reali
seren moeten we aan een aantal eisen voldoen:
Bewust omgaan met de beschikbare bronnen
Alleen als we zuinig zijn op onze aarde en aan de slag
gaan om de klimaatverandering een halt toe te roepen
zijn we in staat om onze kinderen een mooie toekomst
te geven. Daarom is het van essentieel belang dat we
investeren in duurzame energie, schone lucht, schoon
drinkwater, biodiversiteit en het reduceren van CO2.
Ook investeren in een circulaire economie draagt hier
aan bij. Dit betekent dat bij alles waar we grondstoffen
gebruiken het streven naar duurzaamheid en herge
bruik voorop staat.
Eerlijke handel
Een duurzame samenleving betekent ook een recht
vaardige samenleving. Internationale samenwerking is
hiervoor noodzakelijk, zowel binnen als buiten Europa.
We moeten bereid zijn een eerlijke prijs te betalen voor
onze import en daarbij oog houden voor de belangen

Eerlijke voeding
Als we als burger een bijdrage willen leveren aan een
duurzame samenleving en de kosten voor de gezond
heidszorg in de hand willen houden, is het belangrijk
dat we gezond zijn. Dat betekent investeren in gezonde
voeding (biologisch, geen genetisch gemodificeerd
voedsel), voldoende lichaamsbeweging en contact met
de natuur. Door te investeren in innovatie op het ge
bied van gezonde voeding en preventieve gezond
heidszorg kunnen we wereldwijd een vooruitstrevende
positie innemen.
Veranderen door te innoveren
Om de overgang naar een duurzame economie te reali
seren zullen we moeten investeren in innovatie. Alleen
als we onze ambitie om kenniseconomie te worden
weten te verbinden met het verduurzamen van onze
samenleving, zijn we in staat om toekomstige genera
ties aan nieuwe werkgelegenheid te helpen die bij
draagt aan een groene en duurzame economie.
Onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen
Een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen is
het juiste instrument om problemen op
sociaal-, economisch- en arbeidsmarktgebied structu
reel aan te pakken. We vragen onze burgers zelfred
zaam en ondernemend te zijn. Zij kunnen een grotere
bijdrage leveren aan de omschakeling naar een duur
zame samenleving als zij zich zeker zijn van de be
schikbaarheid van basisbehoeften. Een onvoorwaarde
lijk basisinkomen biedt bestaanszekerheid en schept
mogelijkheden om te participeren.
Favoriete uitspraak
"Wees de verandering die je in de wereld wilt zien (Ma
hatma Gandhi)."
Samenvattend
Het is mijn ambitie om een bijdrage te leveren aan een
duurzame maar vooral menselijke samenleving. Als
fractievoorzitter in het Europese Parlement wil ik mij
daar graag actief voor inzetten. Daarom vraag ik jullie
mij te nomineren voor de voorverkiezing van de Groene
Europese lijsttrekker.
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Beste partijgenoten
Zoals u op de voorpagina heeft kunnen zien vraagt Jo
landa de partij om haar te nomineren als kandidaat
voor de voorverkiezing van de EGP. Het partijbestuur is
daar heel blij mee en beveelt haar van harte bij u aan.
Het is een extra agendapunt bij het congres van zater
dag. De leden en abonnees met een bekend e-mail
adres zenden we daarom deze speciale editie van
Gras. Vanwege de korte tijd is verzending per post niet
meer mogelijk.
Tevens vindt u hier het antwoord van minister Timmer
mans op de brief van het partijbestuur over Syrië en
een amendement om een verouderde passage uit het
partijprogramma te verwijderen.
Otto ter Haar, partijvoorzitter

Commentaar bij het antwoord van Koen
Davidse
De bijlage S/2013/19 waar de brief naar refereert kun je
vinden op de website van de Verenigde Naties
Opmerkelijk is dat Zweden niet getekend heeft en ook
Argentinië en Guatemala ontbreken. Deze landen zijn
partij bij het Internationaal Strafhof ICC en tevens lid
van de Veiligheidsraad.
Weblinks:
VN http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N13/207/39/PDF/N1320739.pdf?OpenElement (brief
aan Veiligheidsraad mede namens Nederland)
en http://www.un.org/en/sc/members/ (leden
Veiligheidsraad)
ICC http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20
parties/Pages/the%20states%20parties%20to%
20the%20rome%20statute.aspx

Toelichting bij de begroting 2014
Nu de plannen om aan de Europese verkiezingen deel
te nemen vaste vormen beginnen aan te nemen moe
ten we ook naar de financiële dekking kijken. Ik heb
hiertoe een aanzet gemaakt. Tijdens het congres kun
nen we dit bespreken.
Otto

Begroting De Groenen 2014
Contributies

€

2.000,00

Overige inkomsten
Rente, dividend
Schenkingen
Reimbursement EGP

€
€
€
€

300,00
50,00
6.000,00
500,00

Spaarrekening

€

3.000,00

Tekort
Totaal

€ 5.100,00
€ 16.950,00

Vergaderingen
Gras
Website
partijbestuur
statutenwijziging
Kamer van Koophandel
Postbus
bankkosten
EGP contributie
Council EGP 2x
Waarborgsommen GR
Waarborgsom EP
Campagne GR
Campagne EP
Onvoorzien

€
150,00
€
600,00
€
100,00
€
100,00
€
500,00
€
25,00
€
175,00
€
100,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€
450,00
€ 11.250,00
€ 1.000,00
€
500,00
€ 16.950,00
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Agenda 56e partijcongres

Agenda

Zaterdag 28 september 2013
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60
Zaal open vanaf 12:30 uur

28 september 2013, 56e partijcongres
20 oktober deadline nominatie EGP lijsttrekker
8-10 november 2013, EGP Council, Brussel
10 november-28 januari voorverkiezing Europees Par
lement, debatten tussen kandidaten
25 januari 2014, 57e partijcongres
3 februari 2014, kandidaatstelling gemeenteraden
21-23 februari 2014, verkiezingscongres EGP
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

1. 13:15 Opening door congresvoorzitter Paul Freriks
2. 13:20 Verslag 55e congres van 23 maart 2013
3. 13:30 Verslag van het partijbestuur
Uitleg over voorverkiezingen van de Europese Groene
Partij.
3a. Nominering van Jolanda voor de voorverkiezing.
4. 14:00 Afrekening 2012, verslag kascommissie
4a. 14:10 Begroting 2014 ter bespreking.
5. 14:20 Redactionele wijziging statuten.
Wijziging contributie in Huishoudelijk reglement.
6. 14:30 Otto is kandidaat partijvoorzitter
vacature kascommissie
14:45 pauze
7. 15:00 Partijprogramma: amendementen
8. 16:00 Rondje afdelingen,
gemeenteraadsverkiezingen
9. 16:20 Rondvraag
10. 16:30 Sluiting
Voor alle bezoekers is er een exemplaar van het Partij
programma 2013 van De Groenen en van Gras 56a.

Amendement op het partijprogramma
13. Infrastructuur en mobiliteit
Verwijderen: “Marinevliegkamp Valkenburg moet wor
den gesloten en mag niet worden getransformeerd tot
een burgerluchtvaartterrein.”
Reden: Dit is niet meer actueel. Het wordt geen burger
luchtvaartterrein.

Lidmaatschap
Lidmaatschap € 45
Lid met minimuminkomen € 20
Abonnement Gras € 15
U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
overmaking van uw contributie naar de Triodos Bank
rekening NL24TRIO0198528051 ten name van De
Groenen te Utrecht.
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Landelijk secretariaat
Postbus 1251
3500 BG UTRECHT
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
Ronald Schönberger vertegenwoordigt De Groenen in
de raad van stadsdeel West in Amsterdam. Khaled
Sakhel en Jolanda Verburg vertegenwoordigen De
Groenen bij de Europese Groene Partij.

Partijbestuur en partijcommissies
Partijvoorzitter Otto ter Haar, otto@degroenen.nl
Bestuurslid Paul Freriks, paul@degroenen.nl
Bestuurslid Jolanda Verburg, jolanda@degroenen.nl
Bestuurslid Khaled Sakhel, khaled@degroenen.nl
Bestuurslid-webmaster: Jan van Delden, vandelden@
degroenen.nl
Kascommissie: Jan Hartstra
Geschillencommissie: Rob Visser, Lydia Geijtenbeek

Colofon
Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen. Het verschijnt onder verantwoor
delijkheid van het partijbestuur. Plaatsing van artikelen
betekent echter niet dat het partijbestuur instemt met
de inhoud. U kunt de redactie bereiken via het landelij
ke secretariaat.
Eindredactie en opmaak: Otto ter Haar
Met bijdragen van: Jolanda Verburg, Koen Davidse
en Otto ter Haar
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