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Het programma van de Europese Groenen

Groene politiek gaat uit van de grondgedachte dat het natuurlijk
evenwicht de maat der dingen is. Een evenwicht dat niet verstoord
mag worden, willen we onszelf niet vernietigen.
En dat laatste dreigt maar al te zeer het geval te worden. Onder het
voorwendsel van allerlei ismen, filosofieen en ideeen wordt de basis
van ons bestaan aangetast.
Groene politiek is overigens meer dan het alleen maar streven naar
een beter milieu. Vanuit de groene grondgedachte lopen dUidelijke,
consequente lijnen naar b.v. economie, defensie, democratie, bestuur,
werkgelegenheid en ontwikkelingshulp.
Het programma van de Europese Groenen wordt onderschreven door de
samenwerkende Europese Groeren in Nederland, Belgie, Luxemburg, Frankrijk,
Engeland, Ierland, Oostenrijk en Zweden. De eerste 6 maken deel uit van
de E.G. en zullen op basis van dit programma een gezamenlijke ~roene
fractie vonnen in het Europese Parlement.

De milieuvervuiling rijst nu duidelijk de pan uit. Het milieu wordt
al vele jaren misbruikt als vuilnisbak. Op hetconsumptiepakket, dat
ons voor eenpaar kwartjes wordt aangeboden, zullen onze kinderen
veleguldens moeten bijpassen - als ze nog ooit afkomen van onze gif-
belten, verzuurde boderns en vervuilde zeeen.
Milieu-organisaties hebben al die jaren gewaarschuwd en allerlei
veilige en realistische alternatieven aangedragen, van duurzarne ener-
gieen een gifvrije voedselvoorziening tot schone produktieprocessen
in de industrie. Maar het heeft niets uitgehaald. Milieugevaren, dat
was toch iets voor de verre toekornst? Nu de Europese bossen massaal
afsterven en miljarden nodig zijn voor het schoonmaken van de bodem,
is Leiden in last.
Hoewel .... de regerende politici steken nog steeds de kop in het
zand. Zij houden zich liever bezig met onderwerpen die direct electo-
rale winst opleveren en strooien zichzelf en hun kiezers zand in de
ogen.
Als een van de rijkste en technisch meest hoogstaande streken van
de wereld zou Europa toch voorzorgsmaatregelen voor het milieu moeten
hanteren. Maar de politiek van de Europes~instellingen op dit vIal<
heeft zich tot nog toe beperkt tot technq~~;:lo~i~c~e.oplossingen,die
alleen .maar de oppervlakkige symptomen· probeerdente verbeteren.
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De sociale en politieke oorzaken van de milieuvervuiling, die
geen nationale of Europese grenzen 'kent (zure regen, bodemver-
ontreiniging, de vervuiling van rivieren, zeeen en de atmosfeer,
straling), worden door deze instellingen niet eens aan de kaak
gesteld.

,'.

- snelle doeltreffende maatregelen om de transnationale vervuiling
te beheersen, vooral onmiddellijke aktie tegen de zure regen en
de vervuiling van de rivieren en zeeen; .

- maatregelen ter bevordering van een spaarzame houding in het
omgaan met de voortdurend verminderde grondstoffen, zodat ook
onze kinderen en aIle toekomstige genera ties van een menswaardige
toekornst kunnen genieten;

- nieuwe wetten ter bescherming van het milieu, tegen de gevaren
van bestaande energiecentralesj

- een onmiddellijke aanpak van de'problemen met het opslaan van
atoornafval.

De Europese energiepolitiek is nu gericht op gecentraliseerde
energieproduktie en op het naar voren schuiven van atoamenergie.
Deze energiepolitiek staat niet ten dienste van de regio's, want
ze veroorzaakt milieuvervuiling, ze vormt een veiligheidsrisico
in grote gebieden en zadelt de toekomstige generaties op met onop-
geloste afvalproblemen.

.••een direkte bouwstop voor alle, kemcentrales in aanbouw en de
afbouw van de bestaande, zolang het afval probleem niet is op-
gelostj

- hetopzeggen van het Euratom-verdrag en het herorienteren van
zijn fondsen (ander verdrag);

- bevordering van energiebesparende teChnologie;
- snelle toename van milieuvriendelijke energie-opwekking door

middel van b.v. wind, zon, wa terkracht.

3. Bestuur
De Europeanen vervreemden hoe langer hoe meer van het door hen
gekozen bestuur. Uitholling van de democratie is het gevolg.
Daarom willen de Europese Groenen de macht terugbrengen bij de
burgers. Zij kiezen daarom voor eenfederatief verband van
provincies: het Europa van de regio' s. De Europese instellingen
staan onder doeltreffendecontrole van de regio's en hun vertegen-
woordigers.



De Europese Groenen willen daarom een Europees Federatieverdrag,
op te stellen door een conferentie van de regio's v~nEuropa,
en de instelling van een parlementaire vergadering van de regio's.
Deze vergadering moet rechtstreeks worden gekozen volgens het
systeem van evenredige vertegenwoordiging en een duidelijk orn-
schreven, beperkte bevoegdheid hebben (het aanpakken van uitslui-
tend die problemen die alleen op dit niveau kunnen worden opgelost).

; ..
Een van de rnanieren om tot zo'n Europa van de regie's te komen is
verandering en belnvloeding van de bestaande Europese instellingen,
zeals de EG. Daarom willen de Groenen:
- de onmiddellijke en radikale "democratisering van het bestaande

technocratische en diplomatieke Europa, zodat elke beslissing op
het niveau van de gemeenschap moet.worden gedragen door de meer-
derheid van de gekozen leden van het Europese Parlement;

- het vrijmaken van kanalen voor echte inspraak en deelname van
aIle burgers in het Europese politieke leven.

Is groene politiek verenigbaar met een gezonde economie? Ja. Mits
de ongebreidelde economie van het hoe langer hoe meer willen hebben
plaats maakt voor een economie,die nadruk legt op kwaliteit. Kwali-
teit, contra kwannteit.Nu produceren we teveel melk, teveel staal,
teveelvervuiling en teveel werkleosheid . Dat hangt allernaal met
elkaar sarnen. Zowel in landbouw alsook in de industrie wordt steeds
meer van hetzelfde geproduceerd, met als gevolg kwaliteitsverlies
op diverse terreinen. Daar moet een eind aan komen.
De Eurepese Groenen willen een Europa dat de kwantitatieve econornische
greei verwerpt als doel. Inplaats daarvan leggen zij de nadruk op:
- het scheppen van zinvol, sociaal aantrekkelijk en ecologisch

verantwoord werk, o.a. door te investeren in de sectoren energie,
hergebruik, gezondheid, vernieuwbouw enopenbaar vervoer;

- een herorienteringvan subsidies om het creeren van ecnlogisch
verantwoorde en niet-vervreemdende arbeidsplaatsen mogelijk te maken;

- steun voor en uitbreiding van gedecentraliseerde, economisch leef-
bare, regionale eenheden;

- gelijkheid van mogelijkheden en keuze voor man en vrouw op aIle
gebieden;

- een produktie op gepaste schaal (zo laag mogelijk) en een recht-
vaardige herverdeling van werk.

De Europese landbouwpolitiek resulteert in monocultuur, milieubederf,
economische concentraties en uitbuiting van derde-wereld-Ianden.



- steun voor een landbouwdie eerlijkis op sociaal gebied en
veilig voor het mili~U. Dit moetgebeuren door onde~zoek, advies,
opleiding en financien vaor eengeleidelijke overgang naar een
landbouwvrij van overbemesting en ehem:ischepesticiden, met res-
pect voor ecologische ki'inglopen· en geriCht op een regionale
zelfvoorziening wat voedsel betreft;

- een produktie en distributiegebaseero ep het uitgangspunt dat
alle volkeren moetenkunnen besch1kkeqoverkwali.teitsvoedsel,
met een hoge voedingswaard.e,meteen~go.edesmaaken zonder gif-
resten;

- afschaffing van het kwekenvan dief'en. ingrote hoeveelheden en
in kleine ruimten, zander zelfs maarplaats omte be'!1egen;

- vervanging van de huidige prijs-en: suosidie-systemen door maat-
regelen die kleine en middelgrote, energiezuinige, gemengdeen
ecologische voedselproduktie bevoord.elenenoverbodige overschot-
ten vermijden;

- het aanmoedigenvan meer plaatselijke en duurzamewerkgelegenheid
in de landbouwen hieraan vez"t.Vanted1ensten en in andere lande-
lijke beroepen;

- aanmoedigingvan directe contacten tussen producenten en verbrui-
kers;

- afzien van handel die de mogelijkheid van de derde wereld em
zichzelf te voeden ondermijnt.

De koloniale exploitatie van vroegere eeuwenen de onderdrukking
van talrijke volkeren dievechten voor zelfbeschikking heeft een
zware schuld· op Europa gelegd. Onzewelvaart van vandaag is nog
steeds sterk gebaseerd op de armoedevan de derde wereld, en dat
terwijl aIle financiele, technische en politieke mid~
delen aanwezig zijn omgezamenlijKeenbillijk deelgenoot8chap te
ontwikkelen in het algemeen belang.

- een economischewereldorde die de structureel zwakkeregio' sop
aarde in staat zal stellen tede:len in onze gemeenschappelijke
rijkdcm;

- directe hull" aan de bevolkingvan ontwikkelingslanden door niet-
gouvernementeleorganisaties eerder dan door staten, onder meer
via het Europese Ontwikkelingsfonds;
een toenamevan gelden vaor het .EuropeseOntwikkelingsfonds naar
tenminste 1 % van het BNPvan de E.G., en dit binpen drie jaar;
hull" van het Europese Ontwikkelingsfonds in de eerste. plaats voor
voedselproduktie, irr:tgatie,intensieve herbeplanting, een aan-
gepaste gezondheidsinfrastructuur ···enondet'Wijs.



In een nieuwe oorlog gaan niet alleen de mensen ten onder, ook
het milieu zal onherstelbare schade worden toegebracht. Met welk
recht vernietigen we straks al het leefbare op onze aarde? Meer
dan ooit hebben we vrede nodig.
Daarom roepen wij het Europese Parlement op toe te treden tot de
Conventie van Geneve van 1977, die stelt'dat milieuwapens verboden
worden door het internationaal recht. Milieuwapens zijn niet alleen
chemische en bacteriologische wapens, maar ook atoomwapens (A, B,
C-wapens) .
In het atoomtijdperk leidt afhankelijkheid van nucIeaire defensie-
strategieen naar zeIfvernietiging, volkerenmoord en uiteindeIijk
tot de vernietiging van aIle leven.
Ook de wedloop in andere wapensystemen moet worden gestopt. Op dit
vlak moet het Europees Parlement nauw samenwerkenmet de buiten-
parlementaire vredesbeweging om het idee van alternatieve defensie
nieuwe impulsen te geven. Het begin van de vrede in Europa moet
liggen in de verbeten wil om een derde en nucleaire wereldoorlog
te verhinderen.

- dadelijk ontwapeningsmaatregelen, zowel in het Oosten als in het
Westenj

- nieuwe ideeen voor ontwapening, die ook wel-doordachte eenzijdige
stappen omvattenj

- een Europa vrij van A, B, C-wapens (atoOffi-,bacteriologische en
chemische wapens)j

- de onmiddel1ijke samenkomst van een pan-Europese.ontwapenings-
conferentiej

- de instelling van een Europees studiecentrum voor de vredej
- afbouw van de militaire machtsblokkenj
- hetvervangen van militaire verdedigingsconcepten door sociale

en burgelijke defensie.


