Beste partijgenoten,
Wat hebben we hard gewerkt allemaal in de afgelopen weken. En wat was het
spannend, maar wat is het de moeite waard geweest.
Nog nooit eerder hebben we zo’n goede verkiezingsuitslag meegemaakt. Een
tussentijdse mijlpaal naar nog veel meer successen, daar ben ik van overtuigd.
In de Provinciale Staten groeiden we van 7 naar 18 zetels. Meer dan
tweeëneenhalf keer zoveel! In de waterschappen groeiden we van 7 naar 15
zetels.
En met die fantastische uitslag in de provincies halen we in elk geval twee zetels
in de Eerste Kamer en misschien wel drie als het een beetje meezit. Daarmee
zouden we de beslissende stem in de Eerste Kamer kunnen worden.
Wie had ooit kunnen denken dat onze gestage groei ons hier zou brengen. En nu
we hier zijn, zijn de verwachtingen hoog gespannen hoe ver we verder nog
kunnen komen.
Ik denk dat de mogelijkheden groot zijn. Maurice de Hond peilde dat 11% van de
kiezers erover denkt om Partij voor de Dieren te stemmen. Als ze dat zouden
doen, zitten we op 16 zetels in de Tweede Kamer. We kunnen al die zetels niet
meteen verzilveren, maar het is wel duidelijk dat er grote waardering bestaat
voor onze partij. Waardering voor het vasthouden aan onze idealen. Waardering
voor het feit dat we niet meedoen aan slaafse gedoogconstructies. Waardering
voor onze consistente politieke lijn, die oude begrippen als links en rechts ver
overstijgt.
We spraken onlangs een beroemde kunstenaar uit Amsterdam. Hij heeft me niet
gezegd dat ik zijn naam mocht noemen, en dus doe ik dat niet. Maar hij vertelde
dat hij bij de afgelopen verkiezingen maar liefst 4 stemwijzers had ingevuld. En
dat hij telkens uitkwam op de Partij voor de Dieren. Deed me een beetje denken
aan mezelf toen ik in 2012 vier zwangerschapstesten gebruikte om zeker te
weten dat ik mocht juichen.
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Daarna heeft ie op de verkiezingsdag ons hele partijprogramma gelezen. Hij is
toen om vijf voor negen ´s avonds met z’n vrouw naar het stembureau gerend,
om twee zeer overtuigde stemmen op de Partij voor de Dieren uit te brengen.
Beste mensen, ik hoor zulke verhalen steeds vaker en het verklaart ook hoe het
kan dat we in Amsterdam 6,4% van de stemmen haalden (het CDA overigens
3,3%...), in Rotterdam 5%, in Den Haag 5,5% en in Arnhem 6%.
Het is voor mij een bevestiging dat we zeer op de goede weg zijn en dat er
nieuwe successen aan de horizon wachten op ons. Kiezers zijn zo klaar met het
kortetermijndenken van de traditionele partijen. Zo toe aan iets anders. We
hebben nog een enorme groeipotentie als de mensen, bij wie we nu op plek 2 of
3 staan, eindelijk voluit voor ons gaan kiezen.
Kort voor de verkiezingen hebben we een nieuwe documentaire gemaakt,
getiteld One Single Planet. Of eigenlijk moet ik zeggen, hebben we 4
documentaires gemaakt in de vorm van een clusterfilm, een vierluik. Over
verschillende grote onderwerpen waarmee de wereld worstelt.
In de Oude Zaal van de Tweede Kamer heb ik een presentatie gegeven over
watertekorten, biodiversiteitsverlies, het voedselvraagstuk en dierziektencrises
die ook een gevaar vormen voor de volksgezondheid.
Eerst hebben we het in het Nederlands opgenomen en daarna in het Engels.
Een groot aantal partijgenoten was aanwezig bij de opnames en dat maakte de
dag in de Oude Zaal extra bijzonder.
De Volkskrant schreef over de film dat de Partij voor de Dieren verder gaat waar
Al Gore stopte. De krant sloeg daarmee de spijker op z’n kop wat mij betreft. We
hebben in de documentaire niet alleen vastgesteld waar de wereld mee te
kampen heeft. We zijn ook met wetenschappers in gesprek gegaan over de
oplossingen van de problemen. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen.
Wie de wereld waarschuwt, heeft ook de verantwoordelijkheid deel te zijn van de
oplossing. En dat zijn we.
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Met de film One Single Planet laten we zien waar we voor staan. We laten zien
dat we een partij met een planeetbreed programma zijn. Eigenlijk de enige partij
waarvan dat gezegd kan worden op dit moment. Alle andere partijen denken dat
economische groei de oplossing is, terwijl wij ervan overtuigd zijn dat
economische groei, onze groei en schuldverslaving de oorzaak is van de grote
problemen waarin de wereld zich bevindt.
Tijdens de verkiezingscampagne is de film in bijna alle provincies in première
gegaan. Ik hoop dat jullie de film allemaal gaan bekijken en zullen delen met
anderen. Dat kan heel gemakkelijk. Alle clusters staan online en zijn eenvoudig
per mail te delen met vrienden en bekenden.
Ik wil alle mensen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van deze
film - en dat is echt een monsterproductie geweest in zeer korte tijd heel hartelijk bedanken voor het feit dat ze dit voor elkaar hebben gekregen.
Het was heel bijzonder om in de Oude Zaal van de Tweede Kamer samen met
een behoorlijk aantal van jullie de documentaire af te ronden.
Ik wil in het bijzonder de mensen van de Nicolaas G Pierson Foundation, ons
wetenschappelijk bureau bedanken. Zij hebben voor de vierde keer op rij een
fantastische film afgeleverd.
Partijgenoten, er wordt ongelooflijk hard gewerkt op ons partijbureau in
Amsterdam, door onze afdelingen, actieve leden, door fractiemedewerkers,
door onze raadsleden, statenleden en parlementsleden, door ons
wetenschappelijk bureau, onze Animal Politics Foundation en onze
jongerenorganisatie PINK!.
We hebben grote ambities en dat vergt heel veel van ons allemaal. Maar wat
geeft het ook een geweldige hoeveelheid energie om elke keer weer te zien
hoeveel we met elkaar voor elkaar krijgen. Niet alleen in termen van
maatregelen maar ook in agendasetting en bewustwording. Via bijeenkomsten,
opinieartikelen, rondetafelgesprekken en debatten.
Al een aantal jaar pleiten wij voor akkers met zonnepanelen rondom Schiphol om
ganzen te weren. Op dit moment verpacht de Staat de gronden aan boeren die
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er zeer aantrekkelijke gewassen voor ganzen op telen. Daarmee creëert de
overheid welbewust het risico op vogelaanvaringen. Tienduizenden ganzen zijn
wreed vergast met het idee dat dat ook maar iets op zou lossen. Ons protest en
onze alternatieven vinden steeds meer gehoor. Er zijn plannen om rondom
Schiphol zonneakkers ter grote van 52 voetbalvelden aan te leggen.
Dankzij onze aangenomen motie zal het kabinet met een einddatum moeten
komen om het zeer pijnlijke couperen van biggenstaarten te beëindigen.
Ook hebben we de meerderheid van de Kamer achter onze motie gekregen voor
een betere bescherming van de natuur tegen landbouwgif. De Kamer wil
bijvoorbeeld dat de bollenkweek, die heel veel gif gebruikt, niet meer zomaar
mag plaatsvinden rond Natura2000-gebieden.
Onderwijs in duurzaamheid is van groot belang. Ik ben dan ook erg trots op het
feit dat we zowel in de Kamer als in een aantal gemeenten een ruime
meerderheid achter ons voorstel hebben gekregen om scholen structureel
aandacht aan duurzaamheid te laten besteden. De meerderheid in Kamer was
het met ons eens dat aandacht voor dieren, natuur en milieu heel hard nodig is.
Het is een belangrijke voorwaarde om succesvol te werken aan een leefbare
planeet en een groene economie. Op dit moment wordt onderzocht hoe
duurzaamheid een integraal onderdeel kan worden van het lespakket.
Dit zijn slechts enkele successen van de afgelopen vier maanden na het laatste
congres dat we hadden! Te veel om op te noemen.
Nog eentje dan: Eindelijk erkent het kabinet, na een aantal debatten, dat er een
relatie is tussen huiselijk geweld en dierenverwaarlozing en mishandeling. Het
kabinet zal, op ons verzoek, dierenmishandeling meenemen in de
voorlichtingscampagne over huiselijk geweld en daarbij serieus kijken naar een
levenslang houdverbod voor dierenbeulen.
Onze ambities zijn groot. En ze zullen natuurlijk altijd groter blijven dan onze
mogelijkheden gemeten in menskracht. Maar we zullen met onze groei ook echt
meer mogelijkheden krijgen om iedereen meer te ontzien. De Partij voor de
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Dieren hoort ook de partij tegen de roofbouw te zijn. Ik ben me zeer bewust van
het vele werk dat jullie met hart en ziel verzetten. Ik ben jullie daar heel
dankbaar voor. Weet dat we er ook alles aan willen doen om jullie taken te
verlichten. Zodat iedereen binnen de partij kan genieten van alle successen en
ook nog aan zichzelf en zijn of haar dierbaren kan toekomen.
En natuurlijk zijn er ook altijd weer tal van ontwikkelingen, positieve
ontwikkelingen, die natuurlijk die goede voornemens ook weleens doorkruisen.
Op 20 april ben ik door de Turkse Partij voor de Dieren uitgenodigd in Istanbul
voor de wereldpremière van de Engelse versie van onze documentaire One
Single Planet. Ook zal ik spreken op een symposium over dierenrechten.
Vorige week werden we bezocht door een delegatie van een nieuw opgerichte
Finse Partij voor de Dieren. En vorige maand spraken we met onze Portugese
zusterpartij die grootste plannen heeft. Er zijn inmiddels wereldwijd 14 partijen
voor de dieren opgericht naar ons voorbeeld.
Er is heel veel werk te verzetten! Maar het is geweldig dat de revolutie waarvan
we onderdeel uitmaken zoveel mensen raakt en in beweging zet.
We zullen ons de komende tijd veel bezig houden met de op stapel staande
vrijhandelsakkoorden TTIP en CETA. Wij waren de eerste partij in de Kamer die
daar in 2013 al haar zorgen over uitte. Inmiddels neemt het protest toe in de
samenleving en haasten ook de andere partijen zich om aan te geven dat ook zij
zich grote zorgen maken.
De vrijhandelsverdragen tussen Europa, de Verenigde Staten en Canada hebben
desastreuze gevolgen voor het welzijn van mensen en dieren. Ze zetten de deur
open voor schaliegas, hormoonvlees, chloorkippen, genetische gemanipuleerde
gewassen en een ongecontroleerde uitwisseling van gegevens.
De Europese Commissie probeert lidstaten het recht te ontnemen om dit verdrag
zelfstandig te ratificeren. De Commissie is zelfs van plan om aan de hoogste
rechter te vragen om de lidstaten te verbieden zich ermee te bemoeien.
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Multinationals zullen dankzij de verdragen, de democratisch gelegitimeerde
wetgeving opzij kunnen zetten. Ze kunnen straks de overheid aansprakelijk
stellen als de overheid bijvoorbeeld striktere welzijnsnormen of privacy normen
gaat hanteren.
Een belangrijk ander onderwerp zal de nieuwe wet natuur zijn. De Wet maakt
het nog moeilijker om de kwetsbare natuur in Nederland echt te beschermen.
De wet geeft daarnaast jagers vrij spel om zelf te bepalen hoeveel dieren er
afgeschoten mogen worden.
Ze laat de plezierjacht, waar jaarlijks honderdduizenden dieren het slachtoffer
van worden, ongemoeid. Ook mag er straks in natuurgebieden gejaagd worden,
zelfs ‘s nachts met nachtkijkers.
Er is veel te doen, partijgenoten. Maar we zijn met steeds meer, dus dat beloofd
wat! Zo heeft onze Statenfractie in Noord-Brabant de belofte van de provincie
gekregen dat zij geen jachtrechten meer zal te verhuren tot hierover een formeel
besluit is genomen door Provinciale Staten. En heeft provincie Zuid-Holland onze
Statenfractie beloofd om vanaf volgend jaar blijvend te zorgen voor bloemrijke
akkerranden ter bevordering van de biodiversiteit.
Partijgenoten. We mogen terugkijken op een zeer geslaagd congres. Eentje waar
veel eensgezindheid te proeven valt. En als we discussiëren dan gaat het
tenminste ook ergens over. Natuurlijk kan het weleens gebeuren dat we
verschillend denken over de oplossingen voor problemen die ons allen na aan het
hart gaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat wanneer we voldoende vertrouwen
hebben in elkaar, dat geen zee te hoog gaat om onze idealen waar te kunnen
maken.
Ik krijg weleens de vraag of het niet een beetje makkelijk is om oppositie te
voeren, nooit verantwoordelijkheid te nemen en geen compromissen te sluiten.
Beste partijgenoten, wij zijn geen compromispartij. Wij zijn een partij in de
traditie van de afschaffers uit de 19de eeuw. De mensen die streden tegen
slavernij, kinderarbeid en de discriminatie van minderheidsgroepen.
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Wij zijn altijd beschikbaar om te bouwen aan een betere wereld. Een wereld die
aansluit bij onze idealen en die uitzicht biedt op een gelukkig leven voor
komende generaties. Een wereld die we niet slechter achterlaten dan hoe we
haar aantroffen. Maar beter.
Wij zijn wars van politieke spelletjes. Van politieke matchfixing tussen partijen
die het debat niet voeren maar het debat verkopen en uitruilen. Oplossingen zijn
alleen te verwachten wanneer mensen weer gaan kiezen voor hun idealen en die
niet verkwanselen.
De eerste signalen van de jonge generatie zijn hoopgevend. Studenten
protesteren tegen het rendementsdenken in het onderwijs. Ze maken duidelijk
dat onderwijs iets anders is dan rendementsdenken en vastgoedspeculatie. Ik
ben er trots op dat de wereldpremière van onze nieuwe film ditmaal niet in
Tuschinski was, maar in het bezette Maagdenhuis. We konden daar onze zorgen
en oplossingen delen met een nieuwe generatie van mensen die klaar zijn met
de groei en schuldverslaving.
Beste partijgenoten, revoluties slagen zelden van de ene op de andere dag.
Maar ik ben er zeker van dat de revolutie die wij willen, steeds meer harten zal
raken en mensen in beweging zal zetten. Dank jullie wel.
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