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In november 2014 heeft het ledencongres mij verkozen
voor een van de mandaten als EGP-delegatielid. Daarna
ben ik in mei 2016 ook verkozen tot lid en medevoorzitter
van het “Conciliation Panel” (arbitragecomité) van
de EGP. Ik was lid van de EGP werkgroep “Future of
Europe”. In Leuven was ik ook nog voorzitter van het pollcomité voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

NS

Vandaag, na 5 boeiende jaren binnen Groen en binnen de
EGP, ben ik opnieuw kandidaat-delegatielid voor de EGP.

/
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Sinds 1989 heb ik gewerkt als freelance conferentietolk, vooral
voor de Europese Instellingen: Commissie, Raad en Europees
Parlement. Ik weet hoe de Instellingen werken. Daarnaast
heb ik ook ervaring met Europese ondernemingsraden, tolkte
ik voor Belgische en Nederlandse ministers, voor de Koning
Boudewijn Stichting, voor ngo’s, en zelfs voor religieuze
congregaties. Ik ben ook nog vennoot van een tolkenbureau
in Brussel. Van 1977 tot 1988 woonde en werkte ik als ngocoöperant in Brazilië, in de deelstaat Bahia. Daar was ik
verantwoordelijk voor het organiseren van allerlei activiteiten
rond gezondheidseducatie en het versterken van de positie
van vrouwen. Die 11 jaren wonen en werken in Braziliaanse
sloppenwijken hebben mijn kijk op armoede, economie, politiek
en sociale rechtvaardigheid bepaald voor de rest van mijn leven.
De jaren als EGP-delegatielid zijn omgevlogen. Het was een
spannende ervaring om als team van Groen een bijdrage te
leveren aan een groener beleid voor Europa. Gelukkig konden
we daarvoor rekenen op fantastische ondersteuning vanuit het
secretariaat van Groen, vanuit het EU-netwerk en vanuit onze
vertegenwoordiging in het EP. We hebben ook indruk gemaakt
op andere groene partijen, niet in het minst met onze eigen
resolutie over een socialer Europa en met de kandidatuur
van Petra De Sutter als “kandidaat-Spitzenkandidat”.
In de voorbije jaren hebben we mee inhoud gegeven aan wat
voor ons als Groen aandacht verdiende binnen de ruimere
Europese context. Nu is er nog werk aan de winkel om
“Europa” beter en meer aan bod te laten komen binnen
onze eigen partijwerking. De klimaatverandering, de
migratieproblematiek en de Brexit maken elke dag duidelijk
dat we als afzonderlijke landen nergens geraken. Groene
Europese integratie is meer dan ooit nodig. Daarvoor moeten
we als partij, samen met andere groene partijen en met de
groene fractie in het EP meer en beter samenwerken.
Ik heb ook veel geleerd. Nu ik met pensioen ben, ga ik zeker
niet stilzitten, integendeel, ik wil die kennis en vaardigheden
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doorgeven aan nieuwe delegatieleden. Zo kunnen we ons
als team nog beter inzetten om de stem van Groen opnieuw
te laten horen in de Europese Groene Partij, én omgekeerd
de EGP een duidelijke plaats te geven in ons eigen beleid.
Daarom ben ik kandidaat voor een volgend mandaat.

T HOM A S J

A NS

Er stroomde in mei een groene golf door Europa. Nooit eerder
was de groene fractie in het Europees Parlement zo groot.
Nooit eerder kon onze groene familie zo sterk wegen en
zorgen voor een positieve verandering voor alle Europeanen.
De groene golf werd mee aangestuurd door de
Europese Groene Partij. Met de delegatie van Groen
- waar ik de voorbije jaren deel van mocht uitmaken
- hebben we er stevig aan meegebouwd.

EN / M /
A N T W ERP

34 J A A R

Samen met de andere delegates heb ik een breed netwerk
opgebouwd, net als heel wat ervaring met de werking van
de Europese Groene Partij. Door veel in te zetten op de
samenwerking met andere groene partijen hebben we op
heel wat discussies kunnen wegen. Binnen Groen hebben
we het werk van onze Europese politieke familie nog meer
doen leven. Dit werk zet ik ook in de toekomst graag verder.
We mogen trots zijn dat onze delegatie er binnen de Europese
Groene Partij in geslaagd is om het sociale Europa hoog op
de agenda te zetten. Daarmee tonen we wat belangrijk is: dat
Europa met een sterke sociale bescherming zekerheid kan
geven aan alle Europeanen. En vooral dat de strijd voor het
klimaat en sociale rechtvaardigheid hand in hand moeten gaan.
- De komende jaren wil ik er voor blijven ijveren dat we
dit sociale verhaal in Europa moeten realiseren.
- Ik wil ook het thema van digitalisering meer aan bod
brengen. Technologische veranderingen grijpen vandaag
in in alle aspecten van ons leven. Wij moeten ervoor
zorgen dat die verandering ten goede komt aan mensen
en niet aan gigantische technologiebedrijven.
- De European Queer Greens, ons Europese netwerk voor
holebi’s en transgender personen, hielp ik de voorbije jaren
mee opbouwen. We ondersteunden met groenen uit heel Europa
prides in Warsaw en Vilnius. Ook hier wil ik verder aan werken.
- Tot slot is het belangrijk dat we ons voorbereiden op
de verkiezingen van 2024. Want als we dit succes willen
vasthouden en de groene golf willen uitbreiden naar Zuid- en
Oost-Europa, dan moeten we daar vandaag aan beginnen.
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Europa is wat me tot de politiek heeft aangetrokken. Sinds 2014
ben ik lid van zowel van Groen als Jong Groen en vanaf dag 1
werd ik actief in het Europanetwerk van Groen. In 2016 ging ik
aan de slag bij FYEG (de Europese groene jongerenorganisatie)
als coördinator van de Future of Europe werkgroep en in 2017
werd ik verkozen als internationaal secretaris van Jong
Groen. Buiten Groen was ik actief in de Europese delegatie
in Laos en momenteel werk ik al bijna 3 jaar bij Oxfam als
beleidsmedewerker eerlijke belastingen en ongelijkheid.

ET

M / 28 JA
T E R BE E K /

AR

Naast ervaring met Europese politiek en een stevige
dossierkennis beschik ik ook over de nodige vaardigheden
om Groen te vertegenwoordigen binnen de Europese
Groene Partij. Zo beschik ik over een uitgebreide
talenkennis (Portugees, Engels, Frans en wat Duits en
Spaans) en kan ik goed onderhandelen en netwerken.
Als kandidaat EGP-delegatielid wil ik het volgende voorstellen:
- Ik wil ons werk bij de Europese Groene Partij dichter bij
Groen en Jong Groen brengen. De voorbije jaren was er een te
grote kloof tussen de leden en de werking van de delegatie.
- Ik wil de werking van de delegatie hier en daar vernieuwen.
Niet delegatieleden moeten actiever worden betrokken. Zo ook
moeten leden zowel bij Groen en Jong Groen beter en proactief
worden geïnformeerd over de werking van de delegatie.
- Ik wil wegen binnen de Europese Groene Partij op
thema’s als belastingen, strijd tegen ongelijkheid,
democratie, ontwikkelingssamenwerking, en defensie.
Samengevat: als Belg-Portugees voel ik me een
echte Europeaan en wil ik hard werken aan een
sterk democratisch, groen en sociaal Europa.
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Europe is my first love. Als politieke wetenschapper ben ik
gevormd in Europese politiek, recht & economie en heb ik
verschillende jaren gewerkt op Europese projecten. Voor
mijn doctoraat heb ik niet toevallig gekozen voor “EU &
economische migratie”. Het bracht mijn twee expertise- en
fascinatievelden samen. Niet enkel heb ik de nodige kennis
over Europa, ik geloof in het Europees project. Ik geloof in de
kracht van het Europees niveau in de politiek, en zeker in
“groene” thema’ s. Als klimaatactiviste & migratiespecialist
begrijp ik al te goed hoe groot de impact van EU is en kan
zijn om ons Europees continent te redden van groeiende
verrechtsing & klimaatontkenning. Als Groen-politica
met mijn kennis & expertise kan ik voor de partij een
grote meerwaarde betekenen op het Europees niveau.
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Europa is dé grote passie die al 20 jaar als een rode draad
door mijn politieke engagementen loopt. Ik heb een uitgebreid
netwerk binnen de Europese Groene Partij dankzij mijn
rol als oud-delegatielid en later bestuurslid en een goede
kennis van de lopende Europese debatten. Als medeoprichter en huidig voorzitter van het Europa netwerk van
Groen weet ik al jaren mensen te enthousiasmeren voor
Europa. Ik wil graag mijn expertise en inzicht inzake Europa
verder inzetten voor de partij. Ik ben ervan overtuigd dat
het groeiend aantal Europese contacten en het opvolgen
van de dossiers me zullen blijven verrijken en boeien.

Belgium and Europe as a whole experienced one of its
hottest summers with the highest instances of water
scarcity and shortages reported in several European
countries. Though Europe has made great strides in
ensuring sufficient water quantity and quality for its
citizens, climate change possess a threat to this.
As a water scientist, I have the capacity to represent the
interest of the Groen party in pushing for sustainable water
solutions to Europe’s challenges: for example the water
drought experienced during the 2019 summer. Through this
position, I hope to empower and fortify Groen and the European
Greens in general in calling for a more proactive approach
in dealing with water stress and shortages in Europe.
I have always believed that Europe has a bigger role to play
in ensuring the wellbeing of everyone within its borders
and our planet at large. For this reason, I was one of the
candidates in the 2019 European parliament elections. As a
candidate, I got the opportunity to network, listen and discuss
several issues with European citizens at the grassroots level,
legislators and expats. This enriched my understanding of the
primary needs of people living within and outside of
Europe’s borders and how Europe as an institution
works. I hope through this position to share this
experience to further the Groen agenda in making Europe
more humane, fair and healthier for everyone.

A NTS
N
E
M
Y
A
R
JO S

Ik ben Jos, 37 jaar en sinds 2012 engageer ik me voor
Groen in Brussel. Eerst als lokaal voorzitter van
Brussel stad en Sint-Gillis, maar het voorbije anderhalf
jaar ook als voorzitter van het Brussels gewest.
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ben
ik schepen van Nederlandstalig onderwijs, cultuur,
bibliotheekbeleid, duurzame ontwikkeling, energie en
gemeentelijke eigendommen. Ik heb dus een sterke
lokale verankering, maar daarnaast ook een goede kennis
van Europa. Ik heb als delegate ‘ad interim’ een

SINT-G

37 JA A R
ILLIS / M /

aantal jaren geleden de kans gekregen om kennis te maken met
de Europese Groene partij en het EUnetwerk van Groen. Ik heb
ook heel wat professionele ervaring op het vlak van Europees
beleid. Ik heb jarenlang gewerkt als expert en adviseur Europa
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bij de studiedienst van het Vlaams departement Werk en
Sociale Economie. En ik heb anderhalf jaar gewerkt als Vlaams
attaché bij de Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij
de EU. Als Belgisch onderhandelaar bij de Raad van de EU voor
Werk en Sociale zaken (EPSCO) heb ik veel kennis vergaard
over de manier waarop Europese wetgeving tot stand komt.
Deze ervaring heeft me ook gesterkt in de overtuiging
dat de Europese Unie toe is aan grondige hervormingen.
Concreet betekent dat voor mij: meer wetgevende macht
voor het parlement, een democratischer Europa dichter bij
de burger (European Citizens Initiative) en meer evenwicht
tussen begrotings- en sociale doestellingen (in het Europees
Semester). Als EGP delegate wil ik blijven ijveren
voor een groen én sociaal Europa. Dat betekent extra
investeringen om de klimaatopwarming tegen te gaan en om
de energietransitie te versnellen (Energie-Unie). Er moet
ook werk gemaakt worden van de uitbouw van een minimale
Europese sociale bescherming (Europese Sociale Pijler). En er
moet eindelijk een solidair en permanent spreidingssysteem
van asielzoekers worden georganiseerd. Ook moet reizen
met de trein in Europa de standaard worden: goedkopere
tickets, betere verbindingen en meer investeringen in
infrastructuur. Als lokaal bestuurder besef ik ook de impact
en het belang van Europese wetgeving op het dagelijks leven.
Zo wil ik als schepen van duurzame ontwikkeling een sterk
‘zero waste’ beleid voeren en projecten rond hernieuwbare
energie opzetten. Maar dat kan niet zonder sterke wetgevende
impulsen vanuit Europa. Ik wil graag ook goede voorbeelden
uitwisselen met mijn collega’s uit andere landen. Ik ben een
goede netwerker, spreek vlot Engels/Frans en hoop dat ik de
komende jaren Groen mag vertegenwoordigen bij de EGP.
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Ik ben Tie ROEFS, 52 jaar, moeder en sinds vele jaren
actief voor Groen. Ik ben ‘eurofiel’. Ik geloof heel erg in
de zinvolheid van het Europees project. Een van de eerste
realisaties in mijn professionele leven was een klein
boekje, uitgegeven door het toenmalige NCOS, met als
titel ‘Wegwijs in het ontwikkelingsbeleid van de EU’.
Ik acht een mandaat binnen de Council van de European
Green Party (EGP) heel belangrijk. Mocht ik namens de
Vlaamse Groenen één van de vier zitjes innemen, dan zou ik
me inspannen om de wisselwerking tussen Vlaanderen en de
EGP te maximaliseren. Ik zou ernaar streven om, uiteraard in
samenspraak met ons huidig en voormalig Europarlementslid,
inhoudelijke dossiers onder de vier EGPvertegenwoordigers
te verdelen. Per dossier zou ik voorstellen om heel duidelijk
te proberen krijgen wat we vanuit Vlaanderen binnen de EGP
willen gerealiseerd zien. In functie van de uitwerking van die
ambities zou ik proberen geïnteresseerde Vlaamse Groenen
te betrekken in een werkgroep of netwerk. Omgekeerd
denk ik dat het belangrijk is om informatie uit de Council
van de EGP te laten terugstromen naar de partij. Ik denk
daarbij aan het nationaal partijbestuur, maar vooral ook
aan de provinciale en lokale mandatarissen en de vele
vrijwilligersgroepen. Het draagvlak voor het Europees
project van de Groenen wordt gegarandeerd door onze
vertegenwoordigers in het Europees parlement en de Raad
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van Europa, maar het is zeker ook gebaat bij een goede
terugkoppeling over het werk in de Council van de EGP.
In de voorbije legislatuur werkte ik als gedeputeerde voor Groen
in de provincie Vlaams-Brabant. In die hoedanigheid heb ik
me ingespannen om alle Vlaams-Brabantse burgemeesters
achter het Europese burgemeestersconvenant te krijgen.
Tegelijk hebben we Europese gelden binnen gehaald om
in onze provincie en de rest van Vlaanderen te werken
aan een krachtdadig klimaatbeleid. We hebben ons
ingeschakeld in Europese netwerken zoals ICLEI- Local
Governments for Sustainability. We hebben veel moeite
gedaan om ons lokale werk in verbinding te brengen
met het Europese beleidsniveau. Ik kijk ernaar uit deze
ervaringen te valoriseren, en om via de EGP Europa
te inspireren tot een effectief klimaatbeleid. Ik
ben voor het grootste deel van mijn professionele leven
werkzaam geweest in het onderwijs. Sinds kort ben ik
er opnieuw aan de slag. Ik sta voor de uitdaging om de
graduaatsopleidingen in het hoger onderwijs van de Kempen
mee op de kaart te zetten. Graduaatsopleidingen zijn het 5de
opleidingsniveau in de Europese onderwijskwalificatiestructuur.
Onderwijs is van grootste belang in de samenlevingsopbouw.
Ik wil heel graag mee werken aan de totstandkoming
van een Europees onderwijsbeleid dat de
emancipatie van àlle jongeren bewerkstelligt.
Ik ben heel graag kandidaat om de Vlaamse
Groenen de volgende jaren daadkrachtig te
vertegenwoordigen in de Council van de EGP.

J A N S T E UR
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Hallo, ik ben Jan (33) en ik ben kandidaat
EGP delegate voor Groen!
Sinds 4 jaar ben ik lid van Groen, doorgestroomd via
Jong Groen en op moment van schrijven werkzaam
als communicatie officer bij FYEG, de Europese Jonge
Groenen. Dankzij deze betrokkenheid bij FYEG (eerst als
vrijwilliger, vervolgens als werknemer) heb ik dan ook al
congressen van de EGP (Antwerpen, Berlijn) meegemaakt,
de delegatie van FYEG begeleid en voorbereid op
onderhandelingen over de door hen ingediende resoluties,
enzoverder. Eveneens had ik er de kans om van dichtbij de
kandidatuur van Petra als Spitzenkandidate te volgen.
Ik heb dus al wat ervaring kunnen opdoen in dit veld,
en heb een Europees netwerk kunnen opbouwen,
één dat ik graag zou inzetten voor Groen.
Graag blijf ik erover waken dat ook Groen een flinke
zeg heeft in welke standpunten de EGP in Europa
zal innemen en omgekeerd, dat wat er uiteindelijk
beslist wordt op deze congressen goed doorstroomt
naar Groen. Transparantie en aanspreekbaarheid zijn
keywords voor mij in deze context - zaken die soms op
het Europees niveau (in het algemeen) ontbreken.
De Groene Golf die Europa wél heeft gekend, heeft voor
heel wat nieuwe delegaties gezorgd in de EGP, en de partij
zal de komende jaren verder groeien. Het wordt niet alleen
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een zaak van onze bestaande relaties met b.v. GroenLinks
verder te onderhouden, maar ook om te kijken naar de
bewegingen in Oost-Europa, waar nieuwe partijen opstaan
en kleine groene partijen blijven groeien (o.a. In Oekraïne
verdubbelden ze hun score in de verkiezingen in juni).
Graag zorg ik er mee voor dat we ons Europese netwerk
sterk houden, en ook kijken naar Zuid-en Oost-Europa, om
ervoor te zorgen dat Groen steeds de nodige bondgenoten
zal vinden wanneer we naar resoluties kijken van de EGP.
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Op het wereldtoneel zorgen snelle economische
en politieke ontwikkelingen voor verschuivende
machtsverhoudingen. Europa lijkt te worstelen om haar
positie daarin te bepalen. Ondertussen verdwijnen de
uitdagingen waar het continent voor staat niet vanzelf.
Hoe bieden we het hoofd aan klimaatopwarming?
Hoe zorgen we ervoor dat alle Europeanen kunnen genieten van
een gezond en gelukkig leven? Hoe verhouden we ons tot de
Europese buurlanden? Met welk economisch en handelsbeleid
wil of kan Europa zich in de geglobaliseerde economie
opstellen? Hoe moet Europa haar verantwoordelijkheid nemen
om elders in de wereld ecologische schade in te perken en
sociale rechtvaardigheid en vrede te bewerkstelligen?
Op elk van deze vragen bieden Groene partijen in heel Europa
unieke antwoorden. Het zijn frisse stemmen in het Europese
politieke debat waarin somberheid, pessimisme, nationalisme
en xenofobie de laatste jaren de overhand lijken te halen. Ik
ben er met velen van ons van overtuigd dat het optimistische,
positieve en verbindende verhaal dat Europese Groene partijen
brengen, hoop en toekomst brengt voor het Europese continent.
Als voormalig voorzitter van het Groen Europanetwerk ben ik
goed vertrouwd met de Europese Groene werking. Ik kon de
voorbije jaren enkele EGP Councils bijwonen waarbij ik me actief
in de debatten over standpunten en resoluties heb gesmeten.
Mijn hart klopt voor Europa, maar evenzeer zet ik me sinds 2012
heel actief in voor diverse andere geledingen van onze partij
(provinciaal secretaris Groen Oost- Vlaanderen, voorzitter Groen
Gent, lid en voorzitter van diverse pollcomités en werkgroepen).
Binnen het Europanetwerk tracht ik vooral mijn expertise op
vlak van landbouw- en voedselproductie in te zetten. Hiervoor
heb ik intens samengewerkt met Bart Staes, Petra De Sutter
en vele andere gezichten voor en achter de groene schermen.
Als EGP delegatielid wil ik echter het brede netwerk waarop
ik in de partij kan buigen, inzetten voor de vertaling van een
heel diverse waaier aan Groene standpunten over Europees
beleid naar de EGP. Op de EGP Councils zelf is de belangrijkste
oefening om met de andere Europese Groene partijen tot een
consensus te komen. Europese Groenen zijn het niet over
alles eens. En dat is maar goed ook: onze standpunten moeten
blijven evolueren en het resultaat zijn van internationaal
debat. De diplomatieke vaardigheden en overtuigingskracht
die daarbij komen kijken, heb ik ondertussen in de vingers.
Ik zou me verder als EGP delegatielid willen inzetten
om het draagvlak voor de Europese politiek binnen de
partij te vergroten. Dat begint bij een kwaliteitsvolle
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dialoog met de politieke raad en het partijbestuur, onze
parlementsleden in het bijzonder. Toch wil ik verder
als EGP delegatielid ook bijdragen om een Groen
Europa dichter bij onze basis te brengen, o.a. door
de bestaande Europamomenten op lokaal vlak
mee te helpen uitbouwen. Groen heeft een droom
voor Europa – ik wil die helpen waarmaken.
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Mijn naam is jan van reusel, ik ben 67 jaar, 40 jaar
samen met lies jaeken, drie kinderen (alle3 uit huis, 2
kleinkindjes), woon sinds jaar en dag in maasmechelen,
in de tuinwijk van eisden, en was tot vorig jaar
verpleegkundige in de thuiszorg (‘wijkverpleegkundige’)
in een team in nuth, in nederlands limburg.
Volgens mijn lidkaart werd ik ingeschreven op 24 maart 1993,
maar er was een onderbreking van een paar jaren. ik ben
geen lid geworden omdat ik vooral geïnteresseerd zou zijn in
de gemeentepolitiek, al heb ik daar wel oog voor, maar op de
eerste plaats omdat groen mij het meest ligt qua ‘inhoud’. Onze
afdeling komt weer langzaam van de grond in maasmechelen
en omgeving, en ik draag daar een bescheiden steentje toe bij.
Ik doe moeite om naar het jaarlijkse zomerweekend te komen
of naar een congres van groen, en volg met de nodige aandacht
de vlaamse, federale en europese politieke ontwikkelingen, om
van de nederlandse en de palestijns/israëlische nog te zwijgen.
Waar ik eveneens tijd & energie in steek: sinds de pening in 2006
ben ik ranger in het ‘nationaal park hoge kempen’ en daarnaast
ook gids van het ‘museum van de mijnwerkerswoning’ in
de wijk waar ik woon. Ik heb iets beter leren schrijven (en
lezen!) als correspondent in limburg voor ‘de morgen’,
en ik ben in mijn beroepsloopbaan lid geweest van drie
ondernemingsraden, maar dat is ondertussen jààren geleden.
Als ik niets beters te doen heb durf ik onder eigen naam
lemma’s te schrijven in de nederlandstalige wikipedia.
Een project waar ik ook meer inzicht en ervaring en zelfs
voldoening aan heb gehad is de strijd tegen de bouw van
‘het klooster in opgrimbie’ (andere deelgemeente van
maasmechelen) waarvan de bouwvergunning nu tweemaal
is vernietigd door de raad van state (maar dat er nog
steeds staat en zelfs wil uitbreiden!). Daarna kwam er de
mobilisatie tegen de bouw van een center parcs-vestiging
in een belangrijk natuurgebied in maasmechelen, met de
actiegroep die aan de wieg stond van agalev in maasmechelen
en -belangrijker- de aanzet heeft gegeven tot de ontwikkeling
van het ‘nationaal park hoge kempen’. Nu steekt de draak
weer zijn 7 koppen op: opnieuw een bungalowpark en een
wellness-centrum waarvoor leefruimte voor dieren en bomen
moet wijken, daar kan ik desgewenst mondeling op ingaan ...
Ik heb ben tot nu toe slowly met pensioen gegaan. Ik wil graag
tijd en energie inruimen voor een mandaat voor de europese
groene partij. Het werk spreekt me aan, voor een partij waar
ik me graag voor wil inzetten. Ik ken de ondernemings- en
gemeenteraad, ik kan schrijven en doe dat graag. En ik spreek
ook een bescheiden mondje ‘over de grens’. Tot zover mijn
beschrijving en verklaring. Ik hoop dat ik deze kans krijg.
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Groen is een volwassen partij en beweging geworden. Ontstaan
in de jaren ‘70 omdat de Golden Sixties onze natuur en milieu
om zeep hadden geholpen. Groen staat niet voor een zuil of
beroepsgroep maar beschermt bomen, wilde planten en dieren,
ons leefmilieu, maar uiteindelijk ook ieders leefmilieu. Sinds Rio
‘92 is er veel veranderd en zijn veel mensen bewust geworden
van de toestand waarin de mens de planeet heeft gebracht
en hoe we met mensen op andere continenten omgaan.
In 2019 stemden 830.000 Belgen voor de Groenen in het
‘Koninkrijk’, dat is 12 % van de uitgebrachte stemmen. Veel,
en groot genoeg om mee de grote steden te besturen, waar
milieu, natuur en verkeersveiligheid er het ergst aan toe zijn.
Groen moet als beweging en partij verder internationaliseren.
De jeugd heeft vertrouwen in ons, en veel bezorgde ouderen
ook. Maar Groen kan geen partij zijn zoals de andere. Wij
moeten de rug recht houden en het geweten zuiver.
Ik was 20 toen het begon. Ik wou het tropisch regenwoud redden
en werd een soort onderzoekermissionaris. Ik wou werken voor
de grootste donor, de Europese Unie, want dat had impact, dat
sneed hout. Ik heb de laatste 15 jaar veel consultancies gedaan
voor de Europese Unie om het Europees buiten- Europees
beleid gestalte te geven, op vlak van milieu, natuur, klimaat
en ontwikkeling. Ik heb aan UNconferenties deelgenomen
over klimaat en biodiversiteit en ben zeer gemotiveerd om
in de internationale arena vanuit België / West-Europa een
inbreng te leveren op die terreinen. Intussen ben ik de 50
voorbij en inderdaad, vanuit België wordt er over de wereld
beslist en Groenen moeten daarbij zijn en hun inbreng doen.
Groen heeft altijd voor immateriële waarden gestaan.
Geld lost niet alle problemen op. Een mens leeft niet
van brood alleen. Stilte, soberheid en samenhorigheid,
maar ook gastvrijheid, gulheid en openheid, noem het
Boergondische deugden. Deugden draag je uit, daar kan je
niet over stemmen, geïnspireerd, maar recht door zee.
Ik ben kandidaat voor het mandaat van EGP-delegate,
sta ingeschreven op de kiezerslijst van Gemeente
Ukkel, ben ook lid van GroenLinks en Ecolo en stel mijn
kennis en kunde ter beschikking van ons project.
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