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Voorstel nieuwe positiebepaling De Linker Wang  
 

De Linker Wang is onafhankelijk en binnen GroenLinks het landelijk netwerk voor 

levensbeschouwing1 en politiek. Stichting De Linker Wang is in 1991 opgericht als platform voor 

geloof en politiek binnen GroenLinks. Bij de oprichting van De Linker Wang waren de thema’s van het 

conciliair proces van de Wereldraad van Kerken – vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping 

– een belangrijke inspiratiebron. In deze traditie blijven we staan met deze positiebepaling, maar we 

zoeken daarbij woorden die meer inclusief en eigentijds zijn.  

 

Vruchtbare politiek vraagt om af en toe afstand te nemen en los van de waan van de dag te 

opereren. Bij De Linker Wang gebeurt dit. Hier zijn we in gesprek over de waarden die ten grondslag 

liggen aan de politieke standpuntbepaling. Over wat ons drijft. Over de visie op de samenleving. Over 

het verlangen naar een meer humane en natuurvriendelijke wereld. Gesprekken waar in de hectische 

politieke realiteit vaak te weinig ruimte voor is. 

Daarnaast geven we aandacht aan vraagstukken op het snijvlak van politiek, samenleving, 

levensbeschouwing en religie. Want religies en levensbeschouwingen zijn maatschappelijke 

fenomenen waartoe de politiek zich moet verhouden. De Linker Wang vraagt daar binnen GroenLinks 

aandacht voor.  

 

De Linker Wang heeft de volgende doelstellingen: 

• het bieden van een platform binnen GroenLinks voor mensen die geïnteresseerd zijn in en 

zich bewegen op het grensvlak van levensbeschouwing en religie  en progressieve, groene 

politiek; 

• de waarden die in het maatschappelijk en politiek debat een rol spelen en de 

levensbeschouwing die aan deze waarden ten grondslag liggen identificeren, benoemen en 

inbrengen. Allereerst binnen GroenLinks; 

• vanuit deze waarden samen durven denken over en verlangen naar een vreedzamer, 

rechtvaardiger en duurzamer wereld en hiermee de politiek voeden; 

• Een bijdrage leveren aan het vormgeven van vrede, eerlijke kansen, sociale gerechtigheid en 

bescherming van de natuur. 

 

De Linker Wang realiseert haar doelstellingen en visie op de volgende manier: 

• Het uitgeven van het Magazine De Linker Wang, een inspirerend Magazine dat naast de 

Helling binnen GroenLinks de geprinte periodiek is.  

• Het organiseren van open debat en gesprek, waar plaats en ruimte is voor de gesprekken die 

hiervoor zijn beschreven.  

Dit doen we door: 

o Bewust het gesprek binnen GroenLinks te organiseren over de onderliggende 

waarden van onze politiek en waar nodig daar de partij op bevragen. 

o Vanuit de waarden die voor ons belangrijk zijn bijdragen aan het debat. Denk daarbij 

aan waarden als vertrouwen, menswaardigheid, duurzaamheid en gemeenschapszin. 

o Debat en meningsvorming te organiseren over onderwerpen waar religie en 

levensbeschouwing in het politieke debat schuren of onderwerpen met een sterke 

levensbeschouwelijke component. 

• Zelf door waarden gedreven onze stem laten horen en opiniërend zijn, om zo aanjager te zijn 

van discussie in de partij en – waar nodig – een luis in de pels.  

 

Als motto van De Linker Wang hanteren we daarom ‘voor waardegedreven, progressieve politiek’ 

 
1 Als overkoepelende term over zingeving, religie, spiritualiteit en filosofie die ten grondslag ligt aan de visie op 
maatschappij en politiek 


