,
Ideologieën, maatschappelijke stromingen en politieke denkrichtingen hebben steeds nood aan herbronnjng, verdieping en actualisering om te evolueren.
Zeker op de drempel van de eenentwintigste eeuw, geldt dit meer dan ooit
tevoren. De tijd van de grote verhalen zou voorbij zijn, zo wordt cynisch beweerd.
Het groene verhaal, echter, zo is onze overtuiging, verdient juist meer aandacht,
en verdere verfijning.

.

Een groep van vijftien Agalev-leden heeft gedurende bijna twee jaar rond de
tafel gezeten, teksten en boeken besproken en soms hevig gediscussieerd over
de verschillende thema's en motieven die deel uitmaken Van het groene verhaal.
De teksten die hier voor u liggen, aangevuld met getuigenissen en ervaringsverhalen
én becommentarieerd door een zestal Vlaamse en Nederlandse intellectueJen,
zijn een synthese van deze discussies en gesprekken. Het gaat hier in eerste'
instantie om een originere rnensvisie, individu in verbondenheid, die ingaat
tegen het populaire neoliberale 'geïndividualiseerde~ mensbeeld. In tw~ede
instantie wordt gepleit voor een herstructurering van de economie om ecologische
welvaart te realiseren voor iedereen. Ten derde wordt een perspectief ontvouwd
om vanuit eén vernieuwd burgerschap voor deze en andere idealen op te komen.
Het blijft voor d~ Groenen belangrijk om creatieve voorstellen te lanceren op de
vooravond van de eenentwintigste eeuw. En dit met het oog op een kwalitatief
betere samenleving in elk dorp of elke -stad, in Vlaanderen, België, Europa en de
wereld. Het groene politieke gedachtegoed kan niet herleid worden tot een integristische, wereldvreemde natuurfilosofie, zonder oog voor de plaats van de
mens - hoewel sommige politieke en maatschappelijke tegenstrevers het
groene gedachtegoed graag daartoe herlerden. Historisch gezien is de groene.
politieke stroming nog jong. Centraal voor deze beweging staan de kwaliteit van
mens en samenzijn, met respect voor de natuurlijke en culturele omgevir;1g.

Oikos Xtra,
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ook met buitenstaanders, ge'interesseerden, sympathisanten, en met al wie deze
actuele thema's ter harte gaan, Na de verschillende discussierondes zullen deze
teksten "vertaald" worden in politiek-inhoudelijke én strategische resoluties, en
voorgelegd aan het congres in april 1988.
Ik wens alle leden van de werkgroep te bedanken voor hun inhoudelijke inbreng,
en vooral de medewerkers van IPE, de Agalev-studiedienst, voor hun vakkundige
ondersteuning. Een speciaal woordje van dank gaat uit naar Jan Menens die niet
alleen de eindredactie op zich genomen heeft, maar die ook met veel geduld en
zin voor dipJomatie dit project in de steigers heeft gezet.
Veel lees- en vooral ook discussiegenot!
Hopelijk zien wÏj elkaar op het congres in april 1998!
Wilfried Bervoets,

politiek secretaris Agalev

Correspondentie-adres:

. Agafev

t.a;v.Wilfried Bervoets
Brialmontstraat 23
1210 Brussel

.. .

8

