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Women on Waves
Posted on 8 oktober 2012

Een tijdje geleden kregen alle Kamerleden met relevante
portefeuilles op justitie, emancipatie of zorg een uitnodiging van Women on Waves en de
Marokkaanse organisatie MALI om aanwezig te zijn in Marokko. Daar willen ze werken aan
toegang tot veilige abortus voor Marokkaanse vrouwen in noodsituaties.
GroenLinks staat voor individuele vrijheid en internationale solidariteit. GroenLinks vind dat er
goede toegang tot veilige abortus moet zijn en dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet.
Mij leek dit werkbezoek iets wat om die redenen goed bij ons paste en overlegde met Met de
fractie en een aantal medewerkers.
Van alle Kamerleden (ook van andere partijen) bleek ik uiteindelijk de enige te zijn die de
uitnodiging aannam en donderdag 4 oktober ging ik naar Tanger in Marokko. Er werden
afspraken gemaakt om met mensenrechten en vouwenrechtengroepen te spreken. Daarnaast
zou ik in het geheim mensen van een Marokkaanse homo-en lesbienne-groep ontmoeten wiens
positie in Marokko erg moeilijk is’.
De media hadden korte berichtjes over de activiteit vanWomen on Waves waarin duidelijk werd
dat de autoriteiten van Marokko, op z’n zachts gezegd, niet echt blij waren met dat bezoek .
In Tanger aangekomen hoorde ik dat er inderdaad marineschepen lagen voor de ingang van de
haven, er een tegen-demonstratie was en dat er wat politie op de been bleek te zijn.
Desgevraagd heb ik in de media aangegeven dat Marokko schepen onder Nederlandse vlag
gewoon toe moet laten tot hun havens. Dat is in verdragen geregeld.
Mij werd gevraagd eerst de vrouwen van de Marokkaanse groep op te halen want die durfden
niet zelf naar de haven omdat ze nogal bang voor arrestatiewaren. Onderweg kwamen we direct
een vrij heftige anti-abortus demonstratie tegen. Traditioneel geklede mannen en een enkele
vrouw stonden er met spandoeken en foto’s van foetussen. Er werden folders uitgedeeld en veel
gediscussieerd tussen beide groepen. In m’n beste schoolfrans deed ik waar mogelijk mee.
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Ondertussen heb ik continu Nederlandse len buitenlandse media te woord gestaan. Ik heb deze
journalisten allemaal zo goed mogelijk van informatie proberen te voorzien en duidelijk gemaakt
waarom ik het recht op een veilige abortus voor vrouwen wereldwijd steun. In Marokko is
abortus zelfs verboden bij incest, verkrachting en zeer jonge zwangeren. Er zijn veel illegale en
gevaarlijke abortussen met alle ellende van dien en 80 a 90 overlijdensgevallen per jaar. Het blijkt
ook echt een klasse ding. De rijke vrouwen weten de weg wel te vinden, de arme vrouwen
hebben geen opties.

Na de tegen-demonstratie probeerde de groep waarvan ik te gast
was, de haven te bereiken. We werden op een korte afstand van de haven tegen gehouden
door de politie. De vrouwen van Women in Waves vertelden mij op dat moment dat ze een
‘verrassing’ hadden voorbereid.
Rond die tijd deed de NRC in Nederland een voorpublicatie van het verhaal over het GroenLinks
partijbestuur en de positie van Jolande Sap. Vanaf dat moment ‘ontplofte’ mijn telefoon en werd
ik heel veel gebeld. Nu met twee soorten vragen; die over de positie van Sap en over de
abortusboot.
Een medewerker van Women on Waves vertelde me dat de boot van Women on Waves al in de
haven lag omdat zij inschatten dat het moeilijk zou worden de haven in te komen. De autoriteiten
doorzochten het schip en namen posters, vlaggen en T-shirts in beslag en het schip werd de
haven uitgeëscorteerd. Dit ging met veel onduidelijkheid en verwarring gepaard. Op enig moment
zagen we een boot met spandoek en telefoonnummer van de abortushotline rondjes varen.
Weer later zagen we de boot bij de uitgang van de haven liggen.
De politie had de haven afgesloten omdat er geheime militaire oefeningen gaande zouden zijn zo
werd me verteld.
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Die avond had ik de gelegenheid met Marokkanen van de
mensenrechtenbeweging te praten. Ze waren enorm blij met steun vanuit andere landen. We
hebben veel informatie uitgewisseld. Er waren ook Marokkanen bij die goed Nederlands spraken
en mij vroegen de groeten te doen aan Marcouch, Dibi en Arib. Mijn grootste verbazing was dat
er bewondering was voor Wilders omdat hij tegen de fundamentalistische Islamisten is. Een geval
van ‘een vijand van mijn vijand is mijn vriend’. Na de gespannen, hectische en verwarrende
middag was deze avond ook enorm gezellig en was er veel lekker Marokkaans eten.
Vrijdagochtend vroeg Women on Waves of ik het schip wilde bezoeken dat inmiddels in Ceuta
lag. Ceuta is een Spaanse enclave een klein stukje van Tanger vandaan. Ik wilde graag met de
abortusartsen zelf praten en het schip bezoeken. Weer gingen er ook Marokkaanse mannen en
vrouwen mee van de organisatie MALI die strijden voor individuele vrijheden in Marokko.
Onderweg kregen we een bericht dat de Nederlandse gynacologe was aangehouden door de
politie. Later bleek dat dit te maken had met het ontbreken van wat papieren voor hun huurauto.
De schrik zat er weer flink in bij onze Marokkaanse gastheren en -vrouwen.
Tegelijk kwamen ook de berichten uit Nederland binnen over het vertrek van Jolande. Vanaf dat
moment was er constant telefonisch contact met veel verschillende partijgenoten en natuurlijk de
rest van de fractie.
Op het schip aangekomen bleek daar inderdaad medische apparatuur aanwezig zoals een
echo-apparaat om nauwkeurig de zwangerschapsduur vast te kunnen stellen. De artsen legden
mij uit dat met medicijnen, die ook in Marokko legaal te koop zijn, een vroege abortus op te
wekken is. De Marokkaanse groep MALI had een hotline ingesteld voor abortus informatie en de
artsen hebben meerdere mensen te woord gestaan. Ik vond het indrukwekkend en dapper.
Op zaterdag heb ik geprobeerd een vroegere vlucht naar Nederlandse krijgen maar dat lukte
niet. Ik was zelf in Marokko, maar met m’n hoofd zat ik nogal bij GroenLinks in Nederland.
De Women on Waves-discussie in Nederland bleek over de volgende punten te gaan:
-is de activiteit van Women on Waves een goede om de discussie op gang te krijgen in
Marokko?
-was de ‘Trojaanse’ actie van Women on Waves wel een goede vorm?
-kon Women on Waves op het schip wel een abortus uitvoeren?
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-moeten vrouwengroepen van verschillende landen met verschillende religies zich wel met
elkaar bemoeien?
-heeft het voor een parlementariër zin om deze groepen te bezoeken in Marokko en
aanwezig te zijn bij de activiteit van Women on Waves?

Mijn persoonlijke waarneming was dat er in allerlei landen en in Marokko een forse discussie
ontstond over (illegale) abortus en vrouwenrechten. Women on Waves kiest de vorm die hen
past; ik was er op hun uitnodiging en de uitnodiging van de Marokkaanse MALI groep. Zelf heb ik
kunnen vaststellen dat er meerdere artsen waren, een gynaecoloog en de spullen voor het
uitvoeren van een vroege abortus. Internationale uitwisseling vind ik enorm verrijkend en ik heb er
zelf veel van geleerd. Marokko is natuurlijk voor een Nederlandse parlementariër van speciale
interesse omdat er Nederland nogal wat mensen zijn van Marokkaanse afkomst. Kortom ik vond
het zeer de moeite waard om er twee dagen tijd in te investeren. Het was een nuttig
werkbezoek.
Posted in Artikelen

Liesbeth opnieuw beëdigd als
Tweede Kamerlid
Posted on 20 september 2012
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Posted in Kandidaat GroenLinks

GroenLinks picknick in Amsterdam
Posted on 10 september 2012

Posted in Artikelen

Strijd Noord-Holland tegen
windmolens ‘verloren gevecht’
Posted on 5 september 2012

GroenLinks vindt de strijd van de provincie Noord-Holland tegen
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windmolens een verloren gevecht. Dit stelt Tweede-Kamerlid Liesbeth van Tongeren naar
aanleiding van het bericht in de Telegraaf van woensdag. Het provinciebestuur van CDA, VVD,
D66 en PvdA wil voor het eind van het jaar een algeheel verbod voor nieuwe turbines op land.
Van Tongeren doet vandaag een oproep aan PvdA en D66 in de Tweede Kamer om het landelijk
moratorium op windmolens op te heffen.
Van Tongeren: “Dit is bizar. Een totaal gebrek aan groene ambitie van partijen als VVD en CDA.
En dat D66 en PvdA hier aan meewerken, laat wel zien dat zij de urgentie van omschakeling
naar schone energie ook niet inzien. De strijd van Noord-Holland tegen windmolens is een strijd
tegen de toekomst. Terwijl het provinciebestuur de ogen sluit voor het feit dat olie en fossiele
brandstoffen vervuilen en opraken, roep ik mijn collega’s in de Kamer op samen voor wind op
land te kiezen.”
Begin juli steunde een meerderheid in de Tweede Kamer een motie voor een landelijk
moratorium op windmolens. GroenLinks was van begin af aan fel tegenstander van deze motie.
De partij vindt dat windenergie in tijden van crisis juist prioriteit moet zijn: het is schoon,
betaalbaar en levert groene banen op.
Amsterdams wethouder Maarten van Poelgeest (Ruimtelijke Ordening, Grondzaken, Klimaat en
Energie) stelt in reactie op de berichtgeving dat hij zijn ambities voor de stad – ondanks een
verbod van de provincie – niet bij zal stellen. De Amsterdamse gemeenteraad bespreekt vandaag
haar windplan. In de raad is veel politieke steun voor windmolens. Amsterdamse ondernemers
hebben bovendien aangegeven graag windmolens bij te bouwen, bijvoorbeeld in het
havengebied.
Van Poelgeest: “Als je goede, redelijke mogelijkheden hebt om groene energie op te wekken, dan
kan ik niet aan mijn kinderen uitleggen waarom we dat nalaten. Van CDA en VVD wisten we al
wel dat zij de ogen sluiten voor de toekomst. Maar van D66 en PvdA had ik het eerlijk gezegd
niet verwacht. Dat stelt me dan ook teleur. Gelukkig kunnen we hier in Amsterdam wel op hun
steun rekenen.”
GroenLinks voerde vanochtend een windmolenactie voor Amsterdam CS en bij het Haarlems
provinciehuis. Hier stonden twintig windmolens van 1,5 meter hoog opgesteld, die in Amsterdam
symbolisch door Van Poelgeest aan Van Tongeren werden overhandigd. Die pakte met een
aantal vrijwilligers vervolgens de trein naar Haarlem, waar het provinciebestuur zetelt.
Posted in Artikelen

GroenLinks wil zetel in SER voor
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groene werkgevers
Posted on 4 september 2012

GroenLinks wil dat in de SER een zetel wordt gereserveerd voor
groene ondernemers. Dit stelt Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren dinsdag tijdens het
Groene Verkiezingsdebat in de Rode Hoed. De tien ondernemerszetels worden nu bezet door de
traditionele werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB en LTO. Door werkgeversorganisatie De
Groene Zaak een SER-zetel te geven, krijgen groene bedrijven een stem.
Van Tongeren: “Het lijkt nu alsof werkgevers altijd met één mond spreken, maar een
investeerder in wind heeft geen belang bij belastingvoordelen op kolen. En een recyclingbedrijf
heeft andere opvattingen over scherpe milieunormen dan een frisdrankfabrikant. Die verschillen
horen aan bod te komen, niet te worden weggemoffeld.”
De gevestigde werkgeversorganisaties hebben volgens GroenLinks lang niet altijd oog voor de
belangen van groene ondernemers. Oude, fossiele industrieën zijn oververtegenwoordigd.
Van Tongeren: “Het zou de werkgevers sieren als ze wat inschikken, zodat een plek vrijkomt.
Maar desnoods regelt de minister die groene werkgeverszetel. Wij willen nu een groene impuls
geven aan deze grijze mannenclub.”
SER-zetels worden per Koninklijk Besluit vergeven. SER-leden mogen zelf adviseren, maar de
minister bepaalt uiteindelijk op basis van een verordening. Nu is de zetelverdeling 7 voor VNONCW, 3 voor de MKB en 1 voor LTO.
Posted in Kandidaat GroenLinks

Hoe groen zijn
energiewoordvoerders Tweede
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Kamer?
Posted on 31 augustus 2012

Eneco vroeg het de zittende energiewoordvoerders van de tien
partijen.
Acht van hen deden mee, waaronder Liesbeth.
Lees hier het hele interview met Liesbeth op de website Eneco.
Posted in Artikelen

Sluit kolencentrales en maak werk
van schone energie
Posted on 29 augustus 2012

GroenLinks wil alle kolencentrales in Nederland sluiten en in
plaats daarvan werk maken van schone energie. Dit stelt GroenLinks-Tweede Kamerlid
Liesbeth van Tongeren woensdag tijdens het Energiedebat van het Financieele Dagblad
in Den Haag. In de overgangsfase naar een volledig schone energievoorziening, kunnen
energiebedrijven gebruik maken van gas- en duurzame biomassacentrales. De
doorbraak naar een groene economie is alleen mogelijk door volledig in te zetten op
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schone energiebronnen, zoals zon en wind.
Van Tongeren: “Laten we onszelf niet langer voor de gek houden door vieze kolencentrales open
te houden. Zelfs van de energiesector kregen we gisteren bijval: zowel E.ON als RWE
verklaarden geen vervuilende energiecentrales meer te willen bouwen. RWE liet onlangs weten
dat haar nieuwe kolencentrale in de Eemshaven steeds vaker stil zal staan. Als energiereuzen
voldoende hebben aan zon en wind, waarom zou de politiek hen dan nog tegenwerken?”
Het Centraal Planbureau berekende deze week dat met de introductie van de kolenbelasting,
zoals GroenLinks deze voorstelt, de elektriciteitsproductie door kolencentrales in Nederland
wegvalt. Dit leidt tot een enorme emissiereductie van 20 Mton. Met één maatregel bereikt
GroenLinks daarmee bijna net zoveel CO2-reductie als de SP in het totaal. Bovendien is
GroenLinks met 18% kampioen duurzame energie.
Van Tongeren: “De cijfers van het CPB tonen aan dat GroenLinks in acht jaar tijd de hoeveelheid
duurzame energie in Nederland praktisch kan vervijfvoudigen. De beelden van een smeltende
Noordpool en ijsberen die vechten voor hun leven, staan vers op ons netvlies. Hoog tijd om werk
te maken van een schone toekomst. Bovendien levert investeren in zon, wind en aardwarmte
vele tienduizenden banen op, én maakt het ons minder afhankelijk van oliesjeiks in het MiddenOosten en gasbaronnen in Rusland. Tel uit je winst.”
Posted in Artikelen

Liesbeth bij PREMtime
Posted on 17 augustus 2012

PREMtime staat geheel in het teken van de Tweede
Kamerverkiezingen op woensdag 12 september. Vaak lijkt het alsof de verkiezingsstrijd alleen
maar gaat tussen partijleiders zoals: Emile Roemer en Mark Rutte. Maar niets is minder waar.
Op 12 september kiezen we 150 volksvertegenwoordigers die “zonder last” hun werk zullen
doen. Tot die tijd strijden ze allemaal voor een plekje in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Vanuit de studio in Hilversum spreken Naeeda en Prem vandaag met één van hen: Liesbeth van
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Tongeren, de nummer 3 op de lijst van Groenlinks.
Beluister hier de uitzending.
Posted in Artikelen

Nieuwe metingen demonstreren
slechte luchtkwaliteit langs A13
Posted on 16 augustus 2012

GroenLinks heeft in de maanden juni en juli op meerdere plekken
langs de A13 een gemiddelde concentratie stikstofdioxide gemeten die hoger is dan toegestaan.
Dat zegt GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren donderdag tijdens de installatie
van nieuwe meetbuisjes langs de A13 bij Overschie. Rijkswaterstaat moet stoppen met het
‘schoonrekenen’ van Nederland en de luchtkwaliteit beter meten, zo vindt de partij.
Van Tongeren: “De minister leeft in een papieren werkelijkheid. ‘Nederland is één van de meeste
vervuilde landen van Europa. Ambtenaren doen desondanks flink hun best om de lucht boven
Nederland schoon te rekenen. Dat leidt ertoe dat politici en ministers achterover leunen en geen
maatregelen willen nemen om de lucht echt schoner te maken. In tegendeel zelfs, de
berekeningen worden misbruikt om juist méér te vervuilen.”
Op vier plekken langs de A13 heeft GroenLinks in juni en juli de luchtkwaliteit gemeten, en bij de
metingen is een gemiddelde concentratie stikstofdioxide vastgesteld van 59 microgram per
kubieke meter, 19 microgram meer dan toegestaan. De partij voert nu opnieuw een meting uit,
om te toetsen welke gevolgen het einde van de vakantieperiode heeft op de gemeten waardes.
GroenLinks wil niet alleen de snelheidsverhogingen op de A13 ongedaan maken, maar ook op
andere stedelijke snelwegen terug naar 80 kilometer per uur. De eerdere snelheidsverlaging op
de A13 leidde tot 30 procent minder stikstofdioxide, een kwart minder geluidsoverlast en 54
procent minder ongelukken. Daarna volgden ook de A10, A12 en A20. Inmiddels zijn deze
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verlagingen weer teruggedraaid.
Van Tongeren: “230.000 Nederlanders wonen pal op de snelweg. Deze mensen hebben recht
op schone lucht. Daar hecht ik meer aan dan een minuutje tijdwinst.’”
Posted in Artikelen

Geen winning schaliegas in
Nederland
Posted on 10 augustus 2012

GroenLinks wil dat er in Nederland geen winning van schaliegas
plaatsvindt. Er is te weinig bekend over de risico’s voor mens en milieu. In plaats daarvan moet
Nederland werk maken van schone energie. Tijdens de overgangsperiode moet aardgas efficiënt
worden ingezet. Dat voorstel doet GroenLinks vandaag in verschillende steden tijdens een
protestactie tegen de winning van schaliegas.
GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: “Ik vind dat de vergunningen die voor
schaliegas zijn aangevraagd moeten worden afgewezen. In plaats van de laatste restjes gas met
geweld uit onze bodem te wrikken, zouden we juist nu moeten omschakelen naar het winnen
van schone energie.”
In Nederland zijn vergunningen aangevraagd die ongeveer een derde van het gehele land
beslaan. De methode van schaliewinning is echter zeer controversieel. Het gas zit in kleine bellen
in de ondergrond. Om de aardlagen te breken worden grote hoeveelheden water gemengd met
chemicaliën en vervolgens de grond ingespoten. Het afvalwater dat overblijft, is giftig en bedreigt
niet alleen ons grond- en drinkwater maar ook de natuur.
Op acht plaatsen in het land wordt vandaag actie gevoerd tegen het boren naar schaliegas. Van
Tongeren is aanwezig bij een protestactie bij de Utrechtse vestiging van Lush. Kandidaat-Tweede
Kamerlid Niels van den Berge gaat voor de actie naar Rotterdam. Mensen kunnen ter plekke
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een petitie tekenen van Stichting Schaliegasvrij Nederland.
Posted in Artikelen
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