DE GROENEN
Talks between GroenLinks and De Groenen have been concluded in good atmosphere
Toine van de Ven (international secretary GroenLinks) and Otto ter Haar (president De Groenen) discussed at
the Congress in Paris the military presence of the Netherlands in Afghanistan. GroenLinks adheres to
solidarity with the local population. Withdrawing Dutch troops can jeopardize their safety. GroenLinks wants
to strengthen the civil society by police and judicial support. De Groenen regards the foreign military
presence as a violation of the right of self-determination of the Afghan people. The Netherlands should
provide civil assistance to the development of the Afghan people in the same way as NGOs do.
On February 6th Toine and Otto assisted by Simon Otjes (scientific bureau GroenLinks) and Paul Freriks
(board of De Groenen) talked about basic income. GroenLinks demands from people who live on benefit that
they make an effort to participate in society. In the view of GroenLinks participation includes work,
education or the treatment of those in need. De Groenen remind that this position is obsolete in practice,
pointing on the large number of people declared unfit for work and pensioners. De Groenen sees it as a
collective responsibility to enable all citizens to fulfil their basic financial commitments without which you
cannot participate decently in a modern society. Both parties agree that a basic income can be helpful for
enabling people to participate in society.
Vught, Utrecht, Zevenaar, February 2012

Gesprekken tussen GroenLinks en De Groenen zijn in een goede stemming afgerond
Toine van de Ven (internationaal secretaris GroenLinks) en Otto ter Haar (partijvoorzitter De Groenen)
bespraken tijdens het EGP-congres in Parijs de militaire aanwezigheid van Nederland in Afghanistan.
GroenLinks houdt vast aan solidariteit met de lokale bevolking. Het terugtrekken van Nederlandse troepen
kan hun veiligheid ondermijnen. GroenLinks wil de burgermaatschappij versterken met politie en
rechtspraak. De Groenen beschouwen de buitenlandse militaire aanwezigheid als een inbreuk op het recht
op zelfbeschikking van het Afghaanse volk. Nederland zou het Afghaanse volk ontwikkelingshulp moeten
leveren op de zelfde wijze als ngo’s dat doen.
Toine en Otto spraken 6 februari over het basisinkomen, geassisteerd door Simon Otjes van het
wetenschappelijk bureau van GroenLinks en Paul Freriks van het partijbestuur van De Groenen. GroenLinks
eist van mensen die leven van een uitkering dat zij zich inspannen om te participeren in de maatschappij. In
de ogen van GroenLinks kan deze participatie bestaan uit werk, het volgen van onderwijs of het verzorgen
van behoeftigen. De Groenen merken op dat dit standpunt in de praktijk achterhaald is gezien het grote
aantal arbeidsongeschikten en gepensioneerden. De Groenen zien het als een collectieve
verantwoordelijkheid om alle burgers in staat te stellen aan de basale financiële eisen te voldoen zonder
welke je niet op een fatsoenlijke wijze kunt participeren in een moderne samenleving. Beide partijen zijn het
erover eens dat een basisinkomen behulpzaam kan zijn om mensen in staat te stellen te participeren in de
maatschappij.
Vught, Utrecht, Zevenaar, februari 2012
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