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Edito
In 1998 organiseerde Agalev een groot politiek-inhoudelijk congres, met als titel Groene Bakens voor de
21ste eeuw. Het congres werd voorafgegaan door een extranummer van Oikos, met daarin een aantal
visieteksten. Na het congres werd alles verwerkt tot een grondig hertimmerd kiesprogramma waarmee
we naar de verkiezingen van 1999 gingen. Het hele project was een oefening in ideeënvorming, en die
oefening loonde. In de dagelijkse mallemolen die het politiek bedrijf is, is het niet altijd
vanzelfsprekend om tijd te maken om na te denken en nieuwe ideeën rustig te laten rijpen. Maar het is
zo broodnodig, dat voelen we elke dag.
Met dit extranummer van Oikos starten we een nieuw ambitieus project: Groen over Grenzen. Hiermee
drukken we uit dat we willen blijven investeren in de vernieuwing van het groene project. De kracht
van een groene partij ligt immers vooral in de kracht van haar ideeën. Tijdens onze 20 jaar
aanwezigheid in de parlementen van dit land hebben we geleerd dat groen ertoe doet, dat groen wel
degelijk het verschil kan maken. De vragen die we 20 jaar geleden introduceerden in het politiek
halfrond hebben nog niets aan belang en actualiteit ingeboet. Als we er nu nog steeds van overtuigd
zijn dat groene partijen nodig zijn, dan heeft dat niets te maken met gelijk willen hebben of een veilig
‘thuisgevoel’. Partijen zijn geen doel op zich, het zijn instrumenten om het debat vorm te geven, om
maatschappelijke problemen in alle scherpte in beeld te brengen, zodat de juiste keuzes gemaakt
kunnen worden.
In de complexe wereld van de 21ste eeuw is er geen nood aan meer vergrijzing in de politiek, maar wel
aan meer kleur. Het is de verdienste van de teksten die in dit boekje zijn opgenomen dat ze actief
zoeken naar een integratie van nieuwe inzichten binnen het groene verhaal. Zo versterken ze het open
karakter van dat groene verhaal. Want ook dat is essentieel. Groene politiek gaat uit van enkele
duidelijke waarden, die worden vertaald in uitdagende vragen. Maar groene politiek is nooit een
blauwdruk van de ‘juiste’ maatschappij. Een goede maatschappij moeten mensen samen maken, op
basis van hun ideeën en hun ervaringen. We zijn ervan overtuigd dat de groene ideeën daarin een rol
kunnen en moeten spelen.
Ik kan u de lectuur van deze boeiende teksten van harte aanbevelen. Meer zelfs, ik zou u willen vragen
om met ons mee te denken. Geef al uw reacties aan ons door, ze kunnen ons verhaal alleen maar
sterker maken.
Jos Geysels, politiek secretaris Agalev
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