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‘Diversiteit en gelijke kansen voor iedereen’
Na bijna een jaar ad interim-voorzitter te
zijn geweest, is Marjolein Meijer door het
GroenLinks-congres van april 2016 officieel
gekozen tot partijvoorzitter van GroenLinks.
Wat zijn haar plannen, visies en drijfveren?
Iris Savelkouls

‘De komende tijd staat natuurlijk
in het teken van de verkiezingen,’
antwoordt Meijer op de vraag wat ze
de komende jaren wil bereiken. ‘Toen
we als partijbestuur voor het congres
een beleidsplan maakten, zeiden we:
we zetten alle ballen op winst in de
Tweede Kamer en de gemeenteraden.
We willen GroenLinks als een grote en
sterke partij neerzetten. Een partij die
goed is in het binden en activeren van
mensen rond de idealen waar wij voor
staan. We willen dat meer mensen
zich met politiek gaan bemoeien en bij
GroenLinks betrokken zijn. Van gewone leden die de nieuwsbrief ontvangen
tot heel actieve leden. En uiteindelijk
willen we natuurlijk ook stemmen
winnen, zodat we een grotere invloed
hebben in de politieke arena’s: de
raden en de parlementen.’
Waarom wil je juist GroenLinks groot
maken?
‘GroenLinks is voor mij een partij
die nastreeft dat het bedje waarin we
geboren zijn niet bepalend is voor
wat je kunt doen in het leven. Uit
mijn eigen achtergrond herken ik hoe
waardevol het is dat iedereen de kans
krijgt om zich volledig te ontplooien.
Mijn vader heeft kansen gegrepen
die op basis van zijn achtergrond niet
vanzelfsprekend waren. Zijn verhaal is
een belangrijk deel van mijn drijfveer.
Hij heeft een beroepsopleiding gedaan
en is gaan werken nadat hij die had
afgerond en in de avonduren heeft hij
zich opgewerkt: avond-Havo, deeltijdMBO, deeltijd-HBO. Dat was onder
andere mogelijk dankzij de verzorgingsstaat die we nu zo aan het beperken zijn, waaronder de doorstroommogelijkheden in het onderwijs.’
‘GroenLinks streeft ernaar om gelijke
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kansen te creëren zodat iedereen het
maximale uit zijn leven kan halen. Niet
alleen gericht op de huidige situatie,
maar ook op de toekomst. Dat kan
alleen maar als je groene en linkse
thema’s combineert: ik ben er heilig
van overtuigd dat die twee niet zonder
elkaar kunnen. Niet alleen gericht op
ons eigen kleine landje, maar ook op
de landen en volkeren om ons heen;
ervoor zorgen dat het ook voor later en
voor ‘daar’ beter wordt. GroenLinks is
naar mijn idee eigenlijk de enige partij
die solidariteit zo opvat dat het zich
ook richt op komende generaties en
op mensen elders.’

Marjolein Meijer begonnen als partijvoorzitter GroenLinks

ook zo waardevol om voor GroenLinks
actief te zijn: politieke partijen zijn
super belangrijk in onze democratie.
Zij moeten zo veel mogelijk mensen
vertegenwoordigen.’
Is GroenLinks niet te veel een witte elitepartij geworden?
‘Ja, het kan zeker diverser. Ik weet niet
of het vroeger heel anders was, maar
de constatering is terecht dat we nu
behoorlijk blank zijn en door de boot
genomen nogal hoog opgeleid. Onze
samenleving is heel divers en ik zou
willen dat GroenLinks meer een representatie van de samenleving wordt.

‘Uiteindelijk ga ik er van uit dat het
goede wint van het kwade’
Wat is jouw eigen achtergrond?
‘Mijn eerste studie was SociaalCulturele Wetenschappen, een brede
studie die aansloot bij mijn interesses
en waarmee ik nog diverse kanten op
kon. Jongeren moeten steeds jonger
richtingbepalende keuzes maken. Veel
te vroeg hun profiel bepalen, terwijl ik
het al moeilijk vond om op mijn achttiende te moeten kiezen! Later ben ik
er politicologie bij gaan doen, omdat
ik geïnteresseerd raakte in de vraag
hoe we in onze samenleving besluiten
nemen, hoe we bepalen welke richting
we opgaan.’
Je dacht niet ‘ik wil de politiek in, dus ik
ga politicologie studeren’?
‘Nee, als beginnende studenten
hoorden we juist: ‘als je politicologie
studeert wil je daarna niet de politiek
in, want je krijgt een cynische kijk op
politiek.’ Wellicht waren onze hoogleraren zelf wat cynisch. Voor mezelf
viel het uiteindelijk mee. De drijfveer
voor mijn studie was in elk geval niet
om de politiek in te gaan. Wel vind ik
dat onze democratie een essentieel
kenmerk is van onze samenleving. Democratie is: met elkaar beslissen welke
kant het uitgaat. Ik wilde weten hoe die
processen liepen. Wie beslist er uiteindelijk echt en waarom? Dat maakt het

Ik wil dat mensen mee kunnen doen
ongeacht hun afkomst en opleidingsniveau. Het heeft voor elke organisatie
heel veel waarde om divers te zijn.
Omdat iedereen andere ervaringen
met zich meebrengt, krijgen we rijkere
gesprekken en betere besluiten.’
‘Ik wil dat we ons telkens bewust zijn
van het vraagstuk van diversiteit en
hoe we dat kunnen stimuleren. Het
gebrek eraan is niet overmorgen opgelost. En ook over twee jaar niet. We
moeten er lang actief mee bezig blijven: in de scouting bijvoorbeeld. Maar
ook door met elkaar in gesprek te
gaan. Waar zitten de mechanismen die
verhinderen dat we divers zijn? Aan
welke knoppen moeten we draaien
om daar wat aan te doen? We moeten
kritisch kijken naar onszelf en dat is
heel moeilijk. We zijn behoorlijk voorgeprogrammeerd: iets in ons onderbewuste – ook in dat van vrouwen en
minderheden - zegt dat blanke mannen van een zekere leeftijd kwaliteit en
autoriteit bezitten. Dat herkennen we
minder bij vrouwen, mensen van een
andere etnische afkomst, jongeren.
Daar moet je je van bewust zijn om de
selectie te veranderen.’
Kan GroenLinks bijdragen aan de strijd
tegen homofobie en antisemitisme?

‘Niet alleen antisemitisme en homofobie. Zeker in een tijd van toenemende
onverdraagzaamheid tegen moslims
heeft GroenLinks een essentiële rol
in het tegengaan van alle vormen van
onverdraagzaamheid. In gesprek zijn
met elkaar is nodig, want onbekend
maakt onbemind. Dat gesprek moeten
wij voeren – net als trouwens alle politieke partijen in Nederland – in deze
periode van groeiend wantrouwen.
En GroenLinks bedrijft geen politiek
vanuit wantrouwen of wij-zij-denken.
Wij willen laten zien dat alle mensen er
toe doen en een plek horen te krijgen
in onze samenleving. Daarom is De
Linker Wang ook zo’n mooi platform,
een plek om vanuit heel verschillende
levenshoudingen en religies met elkaar
te praten, over wat ons bindt en wat er
schuurt. Dat inspireert ons.’
Motiveert je eigen levensbeschouwing je
ook bij je werk voor GroenLinks?
‘Ik heb geen religie en ben niet religieus opgevoed. Ik zou mezelf eerder
als humanist omschrijven, als je het
toch een naam moet geven. Ik heb
een groot vertrouwen in het vermogen
van mensen om zich te ontwikkelen,
en om naar elkaar om te kijken en om
goede dingen te doen. Dat wil niet
zeggen dat ik alleen maar positief ben

over mensen, maar uiteindelijk ga ik
er van uit dat het goede wint van het
kwade. Bij de pakken neerzitten is
sowieso geen optie. We zijn er verantwoordelijk voor dat we het goede laten
winnen. Dat is allemaal niet een heel
erg uitgekristalliseerde levensvisie.
Maar het geeft moed en energie als
dat eens nodig is.’
Ook je ideeën over gelijkheid komen eruit
voort?
‘Dat denk ik wel. Het past bij de principes van zelfontplooiing, emancipatie
en onderwijs voor iedereen. Iedereen
moet volledig tot zijn recht kunnen
komen. We hoeven niet allemaal
hetzelfde te eindigen, maar wel een
zinvolle invulling aan ons leven kunnen geven.’
Wat vind je van Jesse Klaver?
‘Ik had niet actief met hem samengewerkt voor we in mei 2015 samen
begonnen. Mijn beeld op afstand
was positief: ik vond hem energiek
en gedreven. Dat bleek te kloppen.
Wat ik heel bijzonder vind aan Jesse
is zijn vermogen om het verhaal van
GroenLinks te vertellen en te koppelen
aan zijn eigen ervaringen en aan wat
we willen doen om onze idealen te bereiken. Hij kan, in zijn eigen woorden,

‘politiek bedrijven met je hart’. En dat
zonder dat je je verstand uitschakelt.
Met oog voor politieke mogelijkheden,
wil hij Nederland veranderen. Dat doet
hij op knappe wijze. Het is inspirerend
om met Jesse samen te werken. En
dat vinden veel meer mensen binnen
GroenLinks.’

Marjolein Meijer (1977) groeide op in Hilversum
en studeerde sociaal-culturele wetenschappen
aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar ze ook
politicologie studeerde en junior docent werd.
Ze werkte onder meer als beleidsmedewerker bij
het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2012
promoveerde ze in Antwerpen op een proefschrift
over de onderhandelingen over EU-verdragen.
Daarna werkte ze onder meer als raadsadviseur en
strategisch onderzoeker bij de raadsgriffie van de
gemeenteraad van Almere. In 2013 werd zij gekozen als internationaal secretaris en vicevoorzitter
van GroenLinks en begin 2016 als partijvoorzitter.
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