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Hoe progressief zijn groene beloftes in de  
partij programma’s? 
 
DiEM25 vergeleek ze met hun Green New Deal voor Europa, veruit 
het progressiefste voorstel voor een groen en sociaal Europa  
 
DSC Zuid-Holland, DiEM25s afdeling in Den Haag spitte de partij programma’s 
van 10 Nederlandse politieke partijen uit om ze te beoordelen op hun groene 
ambitie. Ze vergeleken de programma’s met DiEM25s eigen Green New Deal 
for Europe, een internationaal plan voor een snelle, rechtvaardige en 
democratische overgang naar een duurzaam Europa. Er is vooral gekeken of de 
programma’s van de politieke partijen ambitieus genoeg zijn om klimaatdoelen 
te koppelen aan sociale en maatschappelijke uitdagingen. Dat viel vies tegen. 
 
De programma’s van CDA, D66, GroenLinks, PvdA en Volt verschuilen zich achter de 
door landbouw en industrie lobby’s vleugellam gemaakte European Green Deal van 
de Europese Unie. De SP refereert aan een Green New Deal maar onduidelijk is wat 
ze daarmee bedoelen. De VVD is summier met groene voorstellen en refereert ook 
niet aan de European Green Deal. FvD en PVV ontkennen de klimaat crisis en 
verwerpen de Europese Green Deal volledig.  
 
DiEM25 komt met een constructief alternatief. DiEM25’s Green New Deal is het 
enige programma dat twee vliegen in een klap slaat. De economische crisis 
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oplossen door de klimaatproblemen aan te pakken. Dat doen we op een manier die 
juist banen creëert in de energietransitie. En daarnaast sturen wij aan op 
burgerparticipatie en milieu-rechtvaardigheid. De klimaatverandering lossen we 
niet in Nederland alleen op, maar juist door gezamenlijk als burgers van Europa 
onze stem te laten horen. 
 
Einde persbericht 
 
 
Voor meer informatie: 
 
Zuidholland1dsc@nl.diem25.org 
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Green New deal voor Europa 
 
 

DiEM25 is een pan-Europese beweging van democraten, verenigd in 
de overtuiging dat de Europese Unie alleen zal overleven als ze 
radicaal verandert. 


