
 
Voorburg, 15 november 2021 

GroenLinks: 2G, doe er niet aan mee!  

 

Beste leden van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks, 
 

Afgelopen weekend zou De Linker Wang haar 30-jarig jubileum vieren met een 

symposium over waardegedreven politiek. Helaas hebben we dit symposium moeten 

uitstellen, omdat het niet meer mogelijk en verantwoord was dit te laten plaatsvinden. 

Hier zijn we verontwaardigd en teleurgesteld over, want dit was te voorkomen. Als het 

kabinet de adviezen van experts serieus had genomen en niet pas was begonnen de put 

te dempen ná het verdrinken van het kalf. Het kabinet heeft gisteren een vooruitblik 

gegeven op de periode na de lockdownachtige-maatregelen voor de komende drie (?) 

weken. De 2G-maatregel (alleen toegang tot allerlei plekken indien gevaccineerd of 

hersteld van corona) is een belangrijke bouwsteen in het beleid waarmee het kabinet 

hoopt de samenleving weer ‘van het slot te kunnen halen’. 

Het symposium van vandaag zou gaan over waardegedreven politiek en Corinne Ellemeet 

zou hier haar visie hierop geven. Deze visie heeft ze wel op papier gezet en verspreid. 

We zijn heel blij met haar bijdrage en zien er naar uit om in het voorjaar hierover met 

haar en anderen in gesprek te gaan. In haar bijdrage benoemt Corinne de waarden die 

voor haar het belangrijkst zijn: vertrouwen, menswaardigheid en gemeenschap. 

Wij vragen ons af of de waarden ‘menswaardigheid’ en vooral ‘gemeenschap’ niet worden 

geschonden met de 2G-maatregel. De waarde ‘menswaardigheid’ omdat mensen worden 

gereduceerd tot hun vaccinatiestatus. De waarde ‘gemeenschap’ omdat niet 

gevaccineerde mensen worden uitgesloten van de samenleving, omdat er scheiding 

wordt gemaakt.  

Behalve deze waarden zien we ook grondrechten in het geding komen. Vorig jaar 

organiseerde De Linker Wang een onlinebijeenkomst met als titel ‘Hoe Covid-19 ook de 

burgerrechten besmet’. Een jaar later constateren we dat deze besmettingsgraad alleen 

maar toeneemt.  

Het grondrecht om zelf te beslissen over je eigen lijf raakt besmet. Een grondrecht waar 

GroenLinks pal voor moet staan, zoals dat ook gebeurt in bijvoorbeeld het abortus- en 

euthanasiedebat. En het grondrecht om in vrijheid deel te nemen aan de samenleving 

raakt besmet wanneer een deel van de bevolking wordt belet in deelname aan het 

maatschappelijk verkeer. 

We roepen daarom de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer op om niet mee te gaan in 

deze afbraak van burgerrechten en op basis van de door Corinne benoemde waarden pal 

te staan voor het voorkomen van verdere uitsluiting en tweespalt in de samenleving 

tussen ‘gevaccineerd’ en ‘ongevaccineerd’. Houd de ruimte om in Nederland afwijkende 

keuzes te maken in stand door de grondrechten die hier die ruimte voor geven te 

waarborgen! 

Dat óók een hogere vaccinatiegraad onmisbaar is, is duidelijk. Maar niet door dwang en 

drang (zoals met ‘2G’ het geval is). We adviseren een moreel appèl op mensen te doen 

die niet gevaccineerd zijn. Benoem dat de vrijheid die wordt genomen gevolgen heeft 

voor de vrijheid van anderen en daag mensen uit niet alleen oog te hebben voor het 

eigen belang, maar ook voor de belangen van anderen bij het maken van deze keuze. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur van De Linker Wang – GroenLinks werkgroep voor levensbeschouwing en politiek 


